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؟مخك
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1983اورلىلهطبعة

منهبزءبلىاوي!مملابنشريسمملا
شكليأوبالتصولهراوصواء".لطبامة

النشرحق!عبمننحييافىالا،فر

علببسة-سبياليلصاكساثسى
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اللهمبدبنالعسينمليابوالرنيسالشخ

سينابنمليابن

2980هـ/2370ماولد

03712هـ/428مامكرفي
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أتخآئا

ا!ممؤئر.فاوئخا!!ا

امئ!زيجللغويهئةإالتآيغ
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ضظب!

بعلولالعلوملتار!السوريةوالجمعيةالعربيالعلصيالتراثم!هداحتفالان

الاسلاميةقالضارةمنهمالكلال!لميةالامداقنطاقريتمالهبريعمثرالغاسىالقرن

الابعاثلانمناومنالملميالتراثمو3العضارلهدهالفنيةالمظاموواحد،المظامرمتسة

المنجزاتليالبثومووالجمميةالمعهدتغصصاتفمنتتعانيجبللمؤتمرالمقسة

بوفوماتليالبعثموالملميةبالموفوعاتوالمقصودالاسلأمية8،العربيةالعضارلىالعلمية

اوبلأ.مختلكمنالطبيةاوالتطبيتيةاوالدلأيقةاليلوم

السبيالملصقيالنابنشرالحربيالعلصالتراثوممهدحلبجامعةلغطةاد!نتو.ا

نتدم،ال!لمية؟صدارنابكنوذبالتعريفالعربنيالعلميالتراتمعهدلر!الةوتعقيقا

يوميعتداليالمدبمندالعلوميتابى!الغامسالسنويالمؤلمررأبعاثصوربكل
.981"اتايار1صء-31
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عامةمعلومات

الغاسي!و!سلاالمون!رمن

العربعندالعلوملنار!

الكسمالرؤوتعبدالدكتورالسيدرعايةتحتحلبعاممةفيانمقد

خلالالعربمندالملوملتاريخالخاصىالسنويالمؤتصرالوزراءمجلسرنيس

حور!ةمليمحمدالدكتورالسيدمثلوتد1981أسار14-13كومي
.الافثتاححنلفيالوزراءجلسنيسرالدكثورالسيد،حلبعاممةفيىر

المسبقدمهالذيبالاسهمامالثعريفالؤتصرلانعقادالامماسا!دتوكان

-:التاليةالمونموعاتعلىالانواءتسليطوغالافسافيةةرا!نعلل

.الهبريعثرالخاصالقرنبولالاحننال-

صينا.ابنولادةملىعام؟لفمرورذكرى-

الاساصية.الملرمتارسخ-

الطبية.العلومكاركخ-

الضطبيقية.العلومقاريخ-

:منآأمدالهوقحتيقتصرالمؤتنظيمملىللاثراتلجنةشكلتوقد

علببامعةلىامل!منجدنباتيالدكثرر
الاشتراكيالعربيالبعثلعزب

ب!عبسةرنيسحوريةعليمحدالدكتررالاصثاق

من:العلصيةاللجثةضكلتكما

المؤتعر:دئيس

حلببامعةدنيعييهحورعليمحمدروتكدلا-قاتصالا

المقررفي:رفيس

!طميةللشؤونحلبممةبوكيلطماغوخالدلدكتوراالاشاذ

ا!ال!سةللئؤونعلبجامعةوكيلىيىيالحرفاز!لدكتورا

علبجاممة-الطبكليةدالاستاقصعادةلكريمامبدالدكشور
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&يلستله!ه
!مهحمم!!ع!م!!الالاسظ،نجيألتومحمدلدكتورا

لتا!ي!ورسا!طكليبليالاستاذسنكسييرنذمحمدلدكتورا

س!شجامعة-الطبك!مةليالاستالينةحارسأتالدكثور

لدتتاتجعلةطل!الب1!ةىلمه!لبجتااطيساايكييص!ماس!ل!كعتؤئحطها
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لأمينطا!"اطما!سثاذص-

للهقيعي!اكأ!عامح!ب!مهايلطبصتاذلاا-

اعم!دبكسنكبمهنذيىمحمدالدكثور-

امواكبتهي!موازقلولسمدالاستاق-

كاكهيصبمموااصغ!مههممالاصثاكهتملعللهمونا-

http://www.al-maktabeh.com



المؤتمر.والمشاركون

علببممة-ا*ابك!يةنجيلتوامحمدالدككور

حلببامعةاماممصدالاسثاذ

طبيبامامحسانالدكنور

مو!لالتار!السوريةالبمبنطاكىاحورجالاشاذ

الاردن-باح!بدرالىحيممبدلدكتورا

ال!لوملتار!السورلهةالبمعيةبشورحناالدكتور

حلبجاممةتارلهيحياةالآنسة

العلوآلتار!السوريةالجمعيةتامرمارفالدكتور

الملوملتار!السوريةالجمعيةالجابينا!نكالدكثور

بعلبالضبيةمديريةجحايدفرالاستاذ

بعلبالأنارواثعاحفمديربةحريتانيمحصودالاسثاذ

حلبمام!ةيىيلحساهازيلدكتورا

العلوملتار!السوريةالجم!يةصادةصرحسينالاممثاذ

!مضجاممة-الطبكليةتهحصارنشاتالدكتور

حلبجام!ة-الطبكليةحصاميالرزاقعبدالدكضور

حلبجامعةبةحورعليمحمدالدكثور

العلوملتار!السوريةالبمعيةالخالديالدينصلاحالاسضاذ

المربيصل!لاالتراثمهدخياطةمليمحمدالاصثاذ

مو!علالتار!السوريةالجمميةالخيسيصلاحالاصتاذ

علببامعة-داب71كليةيةالدايزفاالدكثور

علبعاممةدنامجياملالآنسة

طبببةزاعورأمل6الدكتور

حلب-بامعةالؤرامةك!يةالسبعمروانمحصدالدكتور

حببامعةفيسانصرتمحمدالاستاذ

-6،-
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شكرينذيرمحمدالدكتور

ضحادلاالكريمعبدالدكتور

شحادةكسالالاستاذ

اقالثرةحصنالاستاد

ثوئمانالدينصلاحالأستاذ

عمىصالحالدكترر

عنتابيفزادمحمدالاسثاذ

فاكأصلاحالدكتور

فانممؤنسالدكتور

لاخرريمحودالاستاق

لارسكاولمحدالاستاذ
قصندصبرمحص!الاسناذ

كاتبفاعيميمابىاالاسناد

كرزونلافيشحادةالاصتافى

الكواكبيرفلولسمدالاستاذ

الكيالياصحقعلهالدكتور

لررضريتشاردالدكتور

غوططخالدلدكتورا

محجوبسليسةالسيدة

مسلانيصفاءالآنسة

مطلقثاكرالدكتور

منبلجاقيالدكثور

لدياصمسلفىالاضاد

النسيسناظممحمودالدكتور

نيشليرضيدالاصتاذ

مبراويوجيهالاسثاذ

يحيىنوالالدكتورة

حلببامعة-الزرامةك!ية

ب!-بامةالطبكلية

الملوملتار!السوريةالجممية

حبجاممة

حلبباصة

العربيالعليالتراتمعهد

الملوملتار!السوريةالجمعية

العلوملتار!السوريةالبميية

العلوملنالضالسودبةالبمعية

ب!عبامة

ال!لوملتارىالسوريةالجمعية

العربيالعلصالتراثمى

علبباسة

ال!لوملتار!السوديةالبمعية

العادياتض!يةرنيس

حلببصة-ب!لاك!ية

العربيالعلصالتراثمعهد

الكلبيالعلصالتراثمهد-ب!حباممة

الملوملتار!السوريةالبمعية

العربيالعلسالتراثمعهد

الملوملتار!ادسوريةالجمعية

طببامه

الربيالملميالنراتمعهد

العلوملنار!السوريةالجمعية

الطوملتاد!السوريةالجمعية

علببامعة
طبيبة
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حلبجامعةرئيعىصريةمليمعمدالدكتوركلمة

الوزراءمجلسرئيسالسيدسثل

امربم،العفلابكا

عنوالناسالقرنبحلولالاحتفالبافثتاحممكمنحثغلان"ابفا

الئميخالصربيوالطبيبالفيلسرفمولدعلىماملف1مروروقكرى،الهجري

الخاسىالسنويالمؤتصرانمقادومع،سينابناللهمبدبنالحسينمليابي

ضاركتالتيالتلاثالتاريخيةالمناسباتمذ..بالعسمنداليلوملتاريخ
المربي،الملسالشراثومعهد،الآدابكلية:حلبجاسعةمؤساتبها

نظراخاع!ةمسزوليةقحملخيالمناسبةمذهان.العلوملناريخالسوريةوالجصعية

الدكتورالرليقمنفيابةالحفلرمايةبثصرفأضولكوفيالمنا!بةلاهية

وبتفويف.الوزراءس!جمرنبسالكسمالرؤوفمبد

قرقام!ثرالاربمةخلالانتغىالديوالتاريخالاحداثاسثر!اعان

ةلا!صامهلتذكرفا،أحيافابعضهارافقتالتيالقاسيةوالظروف،المنصرعة

المنعرمةالترونتلكمبرحصلهاالتي5الخالدر!التهونبالةضمبناوفبالة

الامبادأنكا.8الاخيربضهاقخللتالثيالصمبةوالسنينالايامتلكو!بد

ونعيئىفقطالماضنجترتتركنالاانيجبمنهاالاولىونالقسك!غتالثي

كشكلموامللختجنباحداثهونحللالمانيذلكندرسانيجببل*ملي

المثندمةالدولفيموكماالثابتالمتطورالممثقبلونصورنمص8.واالكوارئأ

كلتسيعلراللاعقلايةوالاففماليةواللامونوميةالماطفةكثيتاذااما
دالسوباتالمتاعبمنلقدروصتمادوماشتصفىفاننامملوكناوملىتفكيرفا

التياوالماضيةالقرونفيصمبنا!اتعرضالشتلكمنوأصقو؟كبراكئس

وان.مهاوحكيفالتجريبيالملمقيموبر&يفهمأخوانسانلهايتعرض

فيةيلا!!بماصهيونيةمجسةمنحاليابيةالمسوالاقطارسوريةلهتتمرضما

وحريةلبنانوحدةملىالحفانلبل1منبلدنامحاولة!ضاللبنافيةالجبهة

التطسذلكليالفلسعلينيين!لىوالحفان!الداخليةضؤونهليالتدخلوعدمشبه

كاولناتطوانفعراعموحاليالبنانفييحدثماوليس.الشقيقالعربي
لعرت؟975ماممنفيسانليلبنانفيالازمةابتداتوانمالل!ساقبيبدو

بمدا!راشيلمنالنمف!ولثخفيف،فذا&سيناءاتفاقية!نوالانكباهرظ!لا

الامليةالحربلنقلثمقسليحاواصثكمالاصترجاعأحلمن،973قثرينحرب

مققكا.لبن!نمزشكصاداخلياتصزيغهأجلمنالسوريالمربيالقطرالى

-،2-
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انهالا.فيهالف!سطينيينوافناهتميرصحاولةوموأخرت!هلبالاضافة

البلايينآلافاننغالومياقتصادبةانارالهاأنلوحغ!لحرب1تلكباصنرا!

مصارفالىلبنانمصارتفيالمربيةالاستمعاراتلكلالتيالدولاراتش
الاقتعاديةالاعباءتلكذلكعلىزر.واليابانوأمريكاوكندا؟وربادول

فيمناركنهاجراءمنصوريةشقيغنهاعاتقعلىالملفاةالبامظةوالمسكربة

لجذبالاوالسادةالسيداتايطحالياالموقفتازيموما.العربيةالردعقوات
يىقحىوميالاولىقفميتهاعنب!يداوال!سكريةالاقتصاديةسوريةامت!اماتكل

المحتلة.المربيهالارافي

اللبنافيةوالمشكلةالعراقيةالايىانيةوالحربالفلسطينيةالمشكلةوما

قرونمتئمعبنالهايتمرضالتىوالمآسيالممضاكلسملسلفيمشاكلالاحاليا
للاهميةنظرا-لامئا!االتعىضوصيشمىالبدايةليذكرتكاخلت

فينصبنابغبرلمماالعلبيعيةوالمواردبالنرواتولفناماللنطقةالاستراتيجية

سلوكالىالموفرعيغيروالانفماليالعاطفيالفرديوسلوىتفكيره
للنعليمجديدةوعلرقو!ائلبراسةالامتامينبغيلذلك.ملميعقلافيفبري

الانتظارنتجنبأنلناكاناذاووفيناوئخعيتناتتخاسبوالاعداد3التعلمو

باعدادومعلينوفنيينوباحمينعلماءاعدادنستعليعانقبلقرننعفلمدة

بدرجةالتمليممسشوياتتحسينالممكنغيرمنكانواذاواحدجيلمدىفي

عاملاوالتكنولوجياالملمقيةتقديرمعهايصبحبطريقةاه!فرووصيع!كبيرة

والتكنولوجياالعلمتطبيقامكانيةفيف!ميفةالفرعةفانشصبناحعكاةليايم!اصأ

اميةتماماأدركتفقدالمتفمةالصشاعيةالدولأما.فمالةبعلريقةحياتنافي
الشاملةالاقتصاديةالتنميةجل1سنفيهماوالبحثوالتكنولوجياالعلموضرورة

واضحاأصبحمنذالاقشصاديالرخاءنشيجةموالعلمأتيصتقدكانأنبعد

الاقتعاديوالرخ!ءالقوةسببمماوال!كخولوجياالعلمان،الانتصاماومدركا

الارضتحريىفيسواءولنالغيرناوالدناعالسلم-فيالقوةشبمماوبالتالي
وداخلي.خارجيءا!تع1كلنمدطيهاالمحافظةفيأو

منالصهيونيةالتحدياتنواجهلاأننامنالسادةايهاحالياوافحمووكما

وفعنواجهغيرفاشلأنناكماالبقاءجل1منوانصافحسبالارض)جل

والبطالةالتضخممشاكلمظالحالميةالاقتصاديةوالاختلالاتالاضطرابات

اقنعمادنا.علىوميرهالافنصاديوالانكهادش

،والسادةالسيداتأي!

ناتطس!امصاتوسنهاوجدتأيخمابيالصنل!ولافيال!لعيةمؤسسانناان

رأسميفيهالبحوثومراكزوفيرهاالفنيةومدارسهالمتوص!لةومعامده
الانسانية،-6الحن!ارليمناومسام!ةشعبنالرفاميةالتطورذلكقيادةليالحربة

ص242-
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حافقالرفيقلتوحيهكانوت.المستقبلفيوفيرماالتحدياتتلكولموا!ة

ولمقرراتالجمهوريةرنشىالاثتراكيبيالعسالبعثلحقباليامالامنالاس!

قبلماشكاله1بكافةالتعليمتطويرفيكبيردوروقيادتهبالحنمزترات

المدارمىمنكبيرعددافتتاحتمفقد.قطرنافيالماليوالتحليمالجاس

مهنيةفخيةمدرسةخسيناحداثاقىارمزخراوتموأئكالهاأتوامهامجختلف

القادمالعامفيمصاثلمددياقامةجادةوالدولة.القطرمحافظاتجميعكلموزعة

والمسؤولبة.السلضخامةرغم

فبالانافةخاصةرعايةلهكانتفقد!اأقليكنفلمالماليميل!تلاأما

اللاذقية،فيتشرينجامعةأحدفتسابتاالموجودتينوحلبدمئمقلجامعتي

الذوردسرنىق!ل!مي!انووحدقانللقرامةوكلمة.وحماهص!حفيوالبيت

ووحدةالمستقبلياالقورديرلجاممةنواةوماحالياحلبباممةتتبعان

لاحداتالدراصاتباصنكمالجادةوالدولةطىعلوسنيوأخرىددعاياتهليمية

أنكمهحلبجام!ةلشتبعالرقةمدينةفيالريهندصةمجالفيت!ليميةوحدة

مذا.ادلبنيتملي!يةوحداتافتتاححولجدوىذاتدراصةحاليامناد

والاخرىالحاليةلجامعاتافيافتتحتالتيسدةالبلافتصاعاتواللكلياتبالافانة

الاختصاع!يينتخريجمنحامعاتخالتتمكنتاسيسهااجلمنالدراسةقيدميالتي

للتمليمجديدةفرعىخلقاجلومنالاختعاعاتجميعفيالبحرثواجراء
مرالنعلوروفيالعلمليالحقاناذالتعليملديمقساعليةوتحفيظوالتعلم

التملمفيانسانكلحقنضممنانومليناالمامةالانسانحقوقمنمتممجزء

والشروطالظروفتهيئةيجببلفحسبالشكليةالناحيةمنلاوالتطور
الكلياتالىفبالافافةالحقمذالتحقيقاللازمةوالتربويةالاحتماعية

ادخكالاحداثالىعلريقهافيوالنيحدثت1التييدةالبوالاختساعمات

الكنابونافي،العلياالدراصاتمئلالعاليالتمليمكلأخرىفوميةتطويىات

الجامعي-الكتاببىنامجحالياتعلمونكما-طالبلكلمطبوعاالجاس
للتفرغندوةفهناىالتمليمثروطلثامينالتمليميةالهيئةبامضاءوالامتمام

النظ!لامادةدراصةمناىانكصاالتفرغقانونلمراجعةستمقدالثهرتالي

التشري!اتمنالعديدومنادتطويرهأجلمن1975لمام(1)رقمسالقانرن

وامانوالاداريوالطالببالاستاذالامتصامأولمنالدراصةقيدميالني

حلبجام!ةلمجمعخاطفةبزيارةويسكنكمأوجمهابكافةالمجتعوحاجات

لتعلوركنهموذجالجاممةمذهليالبارزالتطورباعيخكمتروان1والحديثالنمخم

المالي.النملبممؤسات

والسالههءالسيداتايلأ

تسشهدتقواجهناالتيالسوباتمنبالر!قطرنافيالتخيةعصليةان
السابقانوالهدلانوالطبقيةالفقركلوالغضاءأنكالهبكافةبالن!والثعجيل
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احياناتستسلمالمالمفيالاخرىالحكوماتمنامثبرأنمنالرغمعلىمنرابطان

ينعيفمومداالآخىالىوافاشاماعطاءدونأحدممااليالسميمراه

بحاجاتالمعقولبحدودالاشامدونالنصوالىفالسييبالفشلالامر،خر
ضاميروقىبهاليهتحشاجماوان.الاتنماديالاختلالالىيؤديالمواعلئ

لاعلفالناأفننلوستكبلالشعبنارفاميةمخاكلاليهويطمحيحتاجهصاموضمبنا

للاملوبدايةالعربيالشعبوحقوقللارضواسترداداوالعدوانللظلمونهاية

والاضتراكية.والحريةالوحدةيقعلسعلى

ثعوراان:بالاحتفالالمشاركونوالسادةوالسيدات:الباحثونالسادةايها

لانكماليوفيمقينخلالمؤتمركموالىمذاحفلكموالىاليكميثدنيخاصا

القمن،منالمخعرمةالحقبةتلكخغته1ماولخهرونالسحيقبالمانسفنقبون

وللانسانيةللحنمارةأجدادفاقورمهماحقيقةللمالمشنلهرمكتشفاتكموان
تكونوالتكنرلوبياالعلممجالاتبميعفيالباحثينومساعدةغتد!اسبو

الشاملة.التنميةممليةتحقيقعلىالقادرةالمؤساتأ.كبرمنالجاممات

فبوركتوداقةقبولكلولبحوئكموفجاحتوديقكللمؤترعاتمنىانني

والصلاملهوالتركيباتالمؤتصرلهدابالامدادصارىسنكلرجهود!ردكم

عليكم.
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العلوملتار!السوريةالبمميةورنيس،لعربيالعلعيالتراثد!ممديركلمة

:!افو!فالدالدحهمور

رنيسالسيدممثلىالجام!ةرئيسحوريةمليمعمدالدكتورالاستاذ

المؤتمرراعيالورراءجلس-

والساله:السيداقايلأ

نا،العربييل!لاالتراثوممهدحبعامعةوباسمباصمى،يسعدفي

بانتتاحفيهافحمفل-التيالفاليهالمناصبةبهذه،جامعتناربوعفيبحارحب

مذ\خلاكنحتفلكئا،المربعندالعلوملتاريخالخاصالسنريالمؤتر

6ولادعلىعامالفمروروبذكرىالهجريمثرالخاصالقرنيحلولالمؤتير

!يخا.ابن

التراثمعهد؟معهدهخلالمنحلبجامعةتخظمهاالتيالمزشراتمدهان

الامداتمعششيا،المعهدمذانشاطاتمنال!انفالاليست،العربىالملمي

مذهتحقيئسبيلفيمسيرقاثالتسمعهدواصلوقد.اجلهامنقىء1التى

وتاميل،ونهـثرهوقحقيمه.المجيدالملميتراثنامنالكشفبتثجيعالامداف

السوزيةالجمعيةباحتضانهماتقخرطبجامعةأنكا.الميادينمقهفيالباحثين

صاتكشفالتيالبحوثاغناءفيعغانيا1بكالهةقساممالتياليلوملتاريخ

كانتخالدةعليةكنوزمنالمربيةالحنارةانتجتهمالذينالعلماءتركه

أكلفظسةالاالمانيفحوتطلعناوما.الحديثالملصالتطوريىالاساسحجر

كصاوالايداعالمطاءملىالفادرةالمربيةلامتشامشرقملميستقبلنحو
.وابدادانصاستبقىوكماصابقاكانت

والسالهة،السيداتايكا

صرهمنالخسىالسنواتخلالالمربيالملمىالتراثمعهدقاملقد
ومؤازرةوالدولةالوزارةوتشجيعلهالجامعةتوبيهبفنولالمنجنناتمنبكثير

المعيقامفقد.واجانبعربمن،المهدهذابفاياتالمؤمنينالباحثين!صيع

لمنحففواةبتكوينبداكعادورياتأربعويصدر،كتابامثرينحواليرث!نك

الىبالاضافةعالميتينفدوتينبتنظيمقامكما.والتكنولوجياالعلوملثاريخ

ده!ملاباثروف.فاسهابانثتاحاليومنحتفلالتيالسنويةمزتسراته
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بهالثدريىبداالذيبيةالعسالملومتاريخنيالدمجلومبافنتاحالملياكالدراصات

البحوثمراكزامممعالدوليةاتصالاشهالممهديواصلكسا.الماممذالي

.العلومبشاريختهتمالتىالعالمية

الدكتورللاستاذتقديرييلجقمنامبسانالاالمناسبةسهذهيسعنيولا

التراثممهدبانشاءالمبادرةياالاكبرالقنمللهكانالذيالحسنيوصفاحد

افجاحسبيلليوتشاطاتهامثمامهبعدمنيواعليزالولاال!ربيالعلص

الممهد.بهيقوم،لذيالملمىالصل

والسالهةءالسيداتايها

حمميعواضكرمذهالالثتاححفلةبحضورتنغلكمملىا!يض،ككوكم
مليكم.والسلامالنجاحكلىمذالمؤتصرفاشنباالمؤقص!مدالاالمشاركينالباحشين
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المشاركينالباحثينكلمة

شعا!ةالكريممبدالدكتور

حلب-عاس!ةب!لاكلية

العفل،راميءالوزرامجلسرئيسممثل،الجاممةرئيسالسيد

،والسيداتالساهـة

،-الباحثينباصم،حلبجاسحةرحابفيبكمأرحبأنويشرفنييسعدني

التىالرآنعةالصليةالظامرةبهذهللمشاركةالدعوةقلبيتبهمعلىأشكركمانفى

لتاريخالسوريةوالجعيةحلبجاسصةفيالمربيالعل!ىالتراتمعهددرج

.عامكلفياقامتهاعلىالسوريال!ربىالقعلرفيالعلوم

الاصاسيم!فهييتبرالذيالمؤتمرهذاباخنانهالتفخرحلبجامصهوان

للانسافيةقدموهوماالعالميةالحضارةتفمفيالع!بلعبهالذيبالدورالتعريف

الفكريةوالندواتالعلعيةالتظاهراتمذهفليل،العلوممجالاتشتىلي

والاقعلارالقعلرمدنمنوغيرماالمدينةمذهمنالباحثونفيهايجتععالتي

ل!لها،الفكريوانشاجهمبحوئهمحصيلةليفموا،الاجشبيةوالدولالعربية

آدمروقهمفييصريممنوبخاصمة،بددباحثينالىللتعرفحافزاتكؤن

كوميتهممليهمتفرفهالذيالدوربهذايغعللعواأنبهمفهيبوالذين،الشباب

لامتهم.نتاؤمموا

الي3الفبيالعىالشراثمآثرنجترانمذهمؤتمراتنامننبفيلانحن
الامةمذهأبخاءمنللمتخاقلينيحلوكا،بالامجادنتغنىأناو،اجدادناأنتجه

نبتنيبل،لهميعوروهأنالامةه!ملاعداءيطيبوكا،بيصصوفاان

،والنسيانالامالزوايافييقبعالذياثالتسمذاخفاياكشفذلكوراءمن

لنسشخلمىوذلك،مخلصةنظيفةوأفكارعمادقةعربيةباقلامللصلأوانلهاره

نية.الانساالحغارةلنواكبالجديالعولالىتفعنارروسامنه

الكبرىال!لصيةالمناسبةمذهتتوافقانوالفخرالاعتقازدواميلمنوافه

مذاصماءوأفللهالئرىمذافوتىعاشعربيكلكلبعلىفاليةةعزيقوذكرى

ضهـةببزوغتذكرناالتىالهجريعشرالخاسىالقرنحلولذكرى،الوطن

الجهالةفيامبمنوانش!ئملتها،خالدة،مجادالىالعروبةقاتالتيمال!الا
.والغلال
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احتفالنامي،أخرىكريمةمناسبة!سناويشحذعرورفاو!مامف

يجودتلاخالدةاسلاميةعرببةمبفريةولادةملىعامالفمروربذقرى

بصشلها.الزمان

الامموبمنى،امتناومنها،كثنةمم1،الاياممذهلي،قنانستولنئ

اليها،الفذةالعبقربةمذهانتاءضفتعيواحدةكلوراحت،الاسلامية

العربيةالحغلأرةالىاعولهافيقىجعانهاعليهخلاتولافيهضكلالمما

ضهرةوان!الفياضةرا!نحلاتلكم!ينمنتستضجذورماوان،الاصلامية

بية.العسباللفةتآليفهوكتاباقهمنتتاتىمحاحبها

حلبجام!ةأحييالمؤتصسمذاليالمئاركينالباحثينالقملاءجميعفباسم
وبركاته.اقهورصةعليكموالسلام.الكبيرالعلمياللقاءمذا،تاحتالتي
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المؤتمرتوصهيات

وىلك،الجامعةكلياتليالمربيةالملومتاريخمادةتدركلمىملىالثحيد
ة.\ثلكدر!يسل!لاالتراثمعهدمنالمغتصينببمضالثانويةالمدارسرلد

ملس.لك!طيالتاركخ

الملميةللكتبالتاريخيةالمقدماتونحالتربيةوزارةمنالطلب

التونعاوالئافويةللمرحلةثصدرماالتي(00الخوالكيمياءكالريافيات)

لبشىمبسطثرحكلالملومتلكتقدمليابملماهدوربيهايتنحبحيثليها
.المجالاتتلكياالملماءونمهاالتيالنظريات

لدراماتالطلابتخرجماريعبمنىتوعيهالقطرحامعاتمنالطلب

المربية.المثومستاريخقتملق

امثباتمنالعامةال!ىبيةالمخطوعلاتتصويىاوقجميعملىالصلمتابهة

العلسالثرا:لمعهدامه!يدقتعلىالمواطنبنوحتصوريةفي5الموجودالخاص!ة
الوصائلمعبالثماونوقلك،شويىماو7أودراستهاوتزمي!هالخفظهاالمربي

الاعلامية.

الآلاتجنصانض!بتقديمالمناعةوخاعةالدولةوزاراتمنالطلب

.الملومتاريخلمثحفوالموادوالادوات

الملوممجالليالباديةوالدراساتالبحوتمثابهةعلىنينل!اوملاقكجيع

مبس!.بحثكلنثرماوضرورةالعربية

لتاريخالخاسالسخويالمؤتسطلالالقيتالتيوالدراصاتالابعاثنكر

واحد.مجلدضنالعربمندالصلوم

والندواتمجالمؤتمراتالعلوملثاريخالسوريةالجصيةامنما*اعلأم8نرور

كتنلامياتتلكلضورمماللازمةالمراسلاتاجراءوتسهيللهوريبشكل
.ةب!لملا

يةالاشالمخطوطات.اضماعوالمثاحفللأنارالعامةالمديريةمنالطلب

العامة.الآنارقافونأحكامفيالمنبعللتسجيل
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رتبالةالمتعلق4لأيثا

الهجريعشرالخامس
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بجريكل،والق!رالنس!و!ممغرء

العظبم-انق!ص-"مسميأجلالى

العربيالتقويمجلور

الهبريمثصرالغاسىالقرنفيكريلي

نجيالتومعمدالدحمور

حلبجامعة-الآدابكلية

غرارعلىيسيرالعالمزالوما،البشريةعمرمنمنتالقرونعشرات

ممابديلا"الكومبيوتر"انسانيجدولم.والتاريخالتقويممسألةفيالاكدفي

،برزبأتنشفزلناوما.واب!امهمبدثتهممنهايمانا،الغدماءاختومه

الساميين.سبماولاالفماءمكتشفاتعلىتصشمدالحديثةالفلكيةالقنايا

الىليصلوا!المالمفيالتقوجدراسةنحوالعلعاءيتوجهالمنطلقمذامن

.الهجريتقويهمفيالمربدقةوالى،الميدانمقافيالساميةالامممكانة

ولن!آاليهيحتاجكانماكفنيالاولالانسانعبقريةابرازمحاولين9

لياحتفالناوما؟.الميد)نمذافيالاولىكانتالسامية3الاانمطلفاننمبى

الساميللانسانتقديرنامتحزءالاالهجريعشرالخاسىبالقرنالماممذا

.!للايامممرفتخاوترم،لخافارخاحناارالذيها

الاكئافعمليلاقسهيلفيكافسببالعربيةيىةالجقسماءع!فاءولول

معرفةتغولا.والسيارةالثابنةالكواكبكليعتمدأصملالهالتقويم.الفلكي

.وفهاراليلاص!افيةالساءتكنلماذابدقةتحركاتها

قائموتام"وقفبعنىقام:بقولهالتقويمكلعةمنظورابنمرفولف

وسطبلغتاذاالمثسسانوالمشى9الزوالوقتالشسسقيامايالظهيرة
أفهاالمتأولالنافلرفيحسب،الشسكلىكزولأنالىالظلحركةأبطاتالسماه

.مامتدلاي،قائمفهو،النهارميزانفام:ويقال؟5!صاشةوميوقفت

منمشتقةومى،الهامةبيانات91ومعخاما،ه!اص،ف!م!باللاتينيةوالتقويم

حدتومو،الرومانيالمثهرمنالاولاليومي1،ا!،ح!ه!ممميقبلهاكلملا
.الاعيادبعنىأوالسوقبدءيعني،!ندمممام
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والزراعة،،الدينيةوالعلقوس،المامةالحياةزمنة1لضب!وسيلةفالتقويم

والبشربة.،والملية،التاريخبةوالاحداث

به.عوفعصرالىولا،ممينشخمىالىالتقوجيعزىانيعكنولا

عول3التقولأن.التقويمنىشيءكلابتداعاليهاينسبامةمنادوليس

فلكية،حركاتمنحولهمافيهدرد1زمانفيالانساناليهاحتاج!بشري

عدريحسبكانكا،اما!هوالقصرالشسسحركةيقدرفكانصنيجقبشكل

،عمخسةعلىنقشوالتعدادالنحديدالىافعلروحبئ.رهن-الا3مداوالليالي

،ص!باحلكلأو،يومكللزوالواحداعرداوخسى،صمخيرةفا9عيدجعغ

الحمر.الهنوديفعلهكانماومذا

:اليوم

كانمصهولعل.ترماحقالساعةدقانقيقدر3الفالانسانيثنل

الا3ولكن.اليهبالنسبةبارزةووحدةكبيرحدثلانه،اليومعلىمنصبا

ثروقاليومبءاعتبرواالاغريقوتلاممفالبابليون.اليومبءلياختلفت

الشسمىغروباليوماولوالبهودب!لاوع!.الئانيالثروقوانتهاءهالشس

ايذانااي،الفروبعلىالمسلمونيفعلرولهذا؟.الثانيالفروبوافتهاءه

،كالرومان،وانتهاءبدءاالليليمنتصفد!تاخرىأماأتغير.!اليومبزوال

.الفربمليهوسار

،،الشسمياليوم،يومهأ!سىاصلاسروقهاأوالشسسفروبعدومن

يورةعدومن."القمرياليوم"سومهأسمىأساساالقعربىوزرأىومن

واليوم."النجمىاليوم،يومه؟سمىالزوالبخدومرورماءالنجومب!نى

اقعرما.القمريواليوم،الايامعلول1الشي

نحوفاتجهالمعرفةالىعلموحفهو،يكتشفبمايكتفنلالكن-الانهمان

مموالسومريون.نابتةع!فيرةاجقاءالىاليوميقسم!أى،رف،التحدب

الساعةقكن"ولي.نهارا12وليلا؟2!صامة24الاليومقسممت"أول

!صاعات6الىاليومنيلكقسموافالسرمريون،نمر!االتيبالمدةمحدودة

!والشتاءالصيفبينطولهايختلفالساعةوكانت.لليلوثلاثللنهارثلاث

.الشتاءفياطولكافتالليلوساعا!،الصيفنياعلولكافتالنهارفساعات

والافريق.البابليونوقبمهم

صاحب-.وموولعله،ساعاتالىاليومبنقسيميكتففلمالمربياما
كلوأسبى،أجزاءالىاليومفقسم.تحبيرابالارقاميرتضل-البلاغة

وخ،(البقثم،الدرورمب*ىفالخهارفشاعات.المعنىفييناسبهبمامنهجقء
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العر،كأ،الدلودئم،القوال3،الهاحرةثم،الفننالةثم،الضحىثم
فهي:الليلصاعاتما01الغروبثم،الحدودغةالصبوب"لم،الاصيلثم

فاليبكة،.فالجوسر!فالقعلع،منفالمو،فالفحعة،فالمتصة،فالفسق،الشامد

اخرىأسصاءلهاوكان..فالاسفار،فالمعترض،الاولفالفجر،فالتباشير
القبائل.بحسب

بننكافتمنصيماولا،أولاالساميةالاممتماءعند!رففالتقوج

بناءبر!لاعندمرفكما.المعرببنلدىوامسعامعندمملهطورثم،النهربن

لداليناوعلوما.والسنةوالشهساليومفحددوا،للكواكبمراقبتهمعلى

مربوخوفى،الصحراءنيوسيرمم.والتوقيتبالانواءبالعسدراسةعلى
تعالى:قالوت.النجومبحركاتممرفةمنميشطلتكانالبحارالجنوب

."والبحرالبرفللماتفيبهالتهتدواالنجوملكمجملالذيومو"

الش!:

،انبلاينتهىثميبدأالذيالبومانحينبمدالسامىالانسان)در!

بهميينخيرالقصوورأى.فكرتهتفيرعلىتعينهئابتةمجعوعةفييضمه

.برايتوحتى،فشيناثيئايكبرثم،يرلدالق!رذاموفها..نلكعلى

فثيئا.خيئاالصغرمنمليهكانماالىماداكتملأاذاحتى

.وهيءنسبياحديثة،ضهر،،وكلمة.شهراالقمريةالدورةمذه-فاسموا

والسين،كاهـورنىالقتبانيةولي،الجنوبعربلدى"ورخ"،يكلعةمرادنة

والشبهبىالقصربععنى"يراح-طصة*،العبريةوفي.كلألتنوينالتنكيرعلامةينا

تسعيتهميثبته،الضهرققويئمفيالهلالكلعلىيمتمدونفيلكل!يهودلاوكان.!ا

وني.والبئ!هر،والهلال،الحديثي1"حوديثى-ط!كه!*،ءبللهلال

"..،أبىجايمج!ل*طـههـميةاالآرفيو،ل!طمم!-أرخو*بليةإلبا

للمعنىمثشابهةتأريغ،ضقمر،شهر:الكلاتفعلقاننلاحن!وهكذا

،،ىن!ملانسواثم،مهياجقتونكانوالاكهمقمراالشهرسمواوقيل.ةقدثصا

هـفمن:تمالىقال.وفلهورهلنمهرتهضهراالقمر+وسموا.أسماالكلة،ؤأئبتوا

،الهلالرؤية:والاملال.والهلالالقصرأي،،فليصنهالشنهومخكمشهد

"ولنا.الهلالبولادةالشمهويتقويبهميبدؤونكافواالمربأنملىدلبلوهو

لمرافبت.خرحوالهمببدلم

يسمونكانرافالغسس.بر!لاعندمتداولاكانبماالمجاورةالامموتأثرت

كلمةعاميشناالىجاءتومنها.،عاه5موواحدااسمامماوالقمرالشهر

القمرية.و1الث!هريةايمامية
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قتبدلدورتهأناو!الو،شهراالقمريةالدورةيحممبونبدؤواومكذا

واستفادوا،القمردوراتبعددالطقستبدليىبطونفأخذوا،التواليعلى

القراعية:ممأمورفيالتمدادمذامن

..الشافي،الاولالشهر:فقالوا،بالارقامالثهوراسصىمنفمنهم-1

،3صهورأسماءمنهمفاقتبسوا،لبابلأسىوقعواانالى،اليهودسارومكذا

يأر!تش:فقالراالارقامعلىصارواالرومانوكذلك.عليهازالواوما
...التاسعاينونمبر،السابع

أغسعلى،ضهر:مثلالبارزةبالشخصياتالشهورأسمىمنومنهم-2
..يوليوس

..تعوز:مق،الآلهةض!بباصاءأ!سامامنومنهم-3

في"الالتذاورخ"مثل،دينيةدلالاتعليهااطلقمنومنهم-4
..،اشسىذو،و،،عثتر"الالهةالىنسبة،"عثترذو،د،السبئية

هـدثا،و،"دناذو":مق،والاجواءالقراعةعلىدلالةولبعضها-5

صربنكذو*و،كيفنهـذوو،"خرفذو*و.الربيعمصناهالمسندلي
وزراعية.علقسيةررلولاتذاتوكلها."جمادى،و،،رمنان،و

الذكوفيجاءماوأثبته،شهراعشراثناالاضهرعددأن3الاورأت

سخلقيوم،القكتابنيشهواعشراثنااللهعندالشهورعدةةان":الحكيم

فيهنتظلموانلا،القيمني!لانيلك،حرمأربعةمنها،والارضال!سوات

ذلكفيوقبمهم.حميعاالساميينلدىالائعالتقسيمموومذا.،أنفسكم

.واليونانكالفرسالمجاورةالامممنعدد

:الشصرء)سما

اختلفتلكنها،القمريةالسخةفيالشهورعددعلىالساميةالامماتفقت

نيلك:من.تسصياتهافي

البابلبة:الاشهر

*ز،!م!لنبسانو-ا

لحطلأ!أيارو-2

3!!سيصانو-3
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يلولرا-،

يتمتمكر-6

تكريثو7

اخما،ر-8

كيسليمو-9

تيبيثو-01

كوبانا-11

أدارو-،2

!ل!حل

ل!*لأل!

حل!،!لططهـ+

ط،خطثه+

8!هططصه

*!"5!

!ه!حهل

العاربة:الصبأضهر

السهـنة.بتاتيمابكليات!رالذي(فاعلا!مم):المزتر-1

الحر.شدةومو،النجىمنةالناجر-2

الخيافة.من:الخوان-3

الصيافة.من:الصوان-4

منه.القتاللكئرةبقلكسمي،العظيمةالداهية:ياءالق-5

والخاراتبالئارفيهيستمجلون.الناسسنكئيرفيهيبيد:الباث-6

رجب.شمسدخرل

.للسلاحعوتفيهيسمعفلا،القتالعنفيهيثنون:الاعمم-7

.يدموهولثرابملىالداخل:الوافل-8

.برث!لابفيهلافراعلمكذلكسمي،الخمرمكيال:الناطل-9

الحج.اثهرصنلانهالم!لمن:المادل-01

النحر.لقربفيهترنالنعامكانت:الرنة-11

للنحر.احغرتاذاالابللبرودسمي:البر&-12
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:لمعينيوناالقديمة:السبئيةالاف!هو

ابهىذو-1بهيذا-1
منأبروفي-2نمدذا-2
فرتأنو-3رنسواذ-3

عثيرةذو-4سحرذا-4
دثاذو-5فلسمذا-5
حضرذو-6قيضنناني-6
علخفتذو-7لالتاذا-7
نورذو-8دثاذا-8

لهسعذو-9!ثترذا-9
شسسذو-01موعمافي-01
سحرذو-11بينعرذا-11
فرفزو-21ملتذاس-21"

العبريلا:لا!ثبهرا

:ةقالواالبابليينمجنالتبسوها

ينو(تنراو)تشري،-7.بيبأ-1
ناضومى-18رياأ-2"
كسلو-9،انسيو-3

(وتمطراو)تبت-01قيز-!ب
شبات-11أب-"ه
إرإد-21أيليرلي-6ى

البثمماليين:العوبلديالاثمهر

يمددونهاكانوافهم!القديمةالشماليةالاسماءبذكوالمراجعضنت

مواميدعلىأو،الجووتقبب!تالمواصمبحصبيسونهاأخذواثم،بالارتام

بمسحلةالشماليون،ومر.المفاميمهذهزالتثم،صنقداتهم؟و،رحلاتهم

منحينوبمد.نطقهاكيفيةفيعلفيفتغبيرمعالبابليةرلاسماءفيهااتتبسرا

خاعمةأسماءواصشحدثرا،المذكورةالمقتبسةالاسماءعنالمربمقفالقمان

وشرحتمدأدماوسنحاول.وميشقداقهم،وعاداتهمةبين!ممنت!بن؟بهم
بة:العاربالمسلدىبلهايقااوماق،نيهامصا

لسمىوكان.سنةوتحللسنةالحربفيهوتحرم(المؤتمر):المحرم-1

سنةارولليع!ومهفرضوقد.الاولصفويسمىكانكما.الذثيهر

-"ء-
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والتقديس.الحرمانصمنىاللفظةوتؤدي.رمضانصسومفسخهنم،الهجرة
جستثم،محرماشهراقبيلةلكلأن-فريحةأنيسيقولكسا-والظامر
بمة.ارفكانتالحسمالاضهر

الشهرمذافيصفرأولحربمنهممنازل!لخلو(الناجو):عمقر-2

بالخيرينمتوكان.منهممواعلنهمفتصفر،الكلأعنبحثاقيرحلونالغاسي

النحس.اشهرمنكان،التيمنعلىوالمظفر

مرالقفبهمايكشكان.(والربصانالخوان):ربيعثهرا-3-4

يسييربيعشهروكان.العشبوينو،الامعلارفيهاوتنزل!والنور
.،هـالشريف

،فشاءيأتيانوكانا،(وملحانالحنين):جمادىاوه!ثس-5-6

الذيللبرد"جمادى"الشتاءفصليسمونكانواكصا.الماءنيهمافتجم!

فط.يقع

الجاملية.فياياهلتعظيهمفيلكسموه(الاصم):رجب-7

لسمى،لهتعظيماالقبانلاكثرومضر.القتالفيهيمبتجلون!لوكانوا

بالم!ظموينعت.للغارةفيهالقبائللتشسب(العادل):س!مبان-801

صيفا.يقعوكان،والشريف

منتسخنأي،فيهقىمضالحجارسكانت(الناقق):رمضان-9-

الشهروهو.فيهالصوتساعلمدموالاععبالمباردوينعت.الحرة!ش
فيهأنقلالذينا!نمرشهر"بمالكريمالقراننيذكرهوردالديالوحيد
.،..للخاسمدىالقران

الحرارةشتفعحيثالصيفشهورمنومو(الوعل)؟.:-لا-ثوال10

.للضرابثهوةباذنابهاتشيلالابللانأو،السببلهذاويسمى،تبىثم

عى!)اللهسصولن1غير.زواجافيهيمفوننلا،منهيتشاءمونوكافوا
ليه.طبرشهمأبعلل

ويقمدون،منازلهمفيهيلزمونوكانرا(الرنة):الغعدةذو-11

.إالحجيسبقالذيال!ضهرومو."ق!دة"سمىولهذا،الحربمنفيه

.القعدةذوات:وحممعه
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.الحربعنويبركونليهيحجونوكانوا(البر!):الحجةنو-12

بينىع!ارتثم،رقعىقديما"حج،مشىوكان.السنةنهورخر1ومو

صمانيومن.الحجةذوات:وجمعهللنسكمكةلقاع!دخعستئم،تصد
المصانيأدىثم،العيدبممنى!ه!العبريةفيومنه،الميدتديماالحج

الدينية.

تفير،مفهومهالكن،الاسلامجاءعندماالشمالييناليىباضهرسمذه

ي!اينون؟ولكنهم،القرعلىفيهايسيرونكافوافقد.قدمهادليلومذا

مومدتغيرحينوبعد.تلسواماملىالاسعاءفأطلقوا.والطضالشسس

علىفللتفانهاالحرمالاثهرالا،الاسممؤدىفاختلف!الشهرحلول
القمر.أوالثسىعلىلا،والتقاليدالاعرافعلىتمتمدكانتلافهامؤداما

.الاسلامفيكذلكونلل،المربعندالشهوراول"المحرم،وكان

شهرلافيكانتبل،محرمفيتكنلم(عي)النبيهجرةأنمنالرفموعلى

الهجريةللسنةبءامحرممنالاولحددالخعلاببنمعرفانالاولربيع
منالعربعليهكانلمااقرارمذاوعمله-الهجرةمنشهرينقبلأي-

.الاسلامليتؤنرلماذامادات

الشسسبينتقويهمفييخلطونكانواجميياالساميينن1نلاحن!وهكذا
الشهر،لتنظيمالغمسحركاتوتتبعوا،الهلالولادةنبموافهم،والقسس

الشالبونالعربأما.المحصولفيالثسسش1راقبوانفسهالوقتفيولنمخهم

.بالمزروماتاهتمامهملقلةالشسسيةمن؟كثرالقعريةبالسنةبهتعونفكانوا

حركةأشمنالعلبيصةمظامركلبالاعتمادأضهرممأ!وافقددلكوكل
علىالمسلميناعتادالقمريةالسنةتثبيتعلىومماعد.بيئتهمفيالثسس

مقيدتهم.وتنظيمحياتهممور1منكتيرفيالقصر

والعح"للناسمواقيتهي:!ل،الأهلةمننكويسالو"

لمالله"كتابليشهراعشرلناااللهمندالشهورعدةان!

."فليصمهالشهرمنكمشهدفمن*

لاامتنادا.ال!المفيالمسلمينلدىالقصيةالسنةت!حتومكذا

وكان.جميعاالمسلمةالاممفيالغصريالتقويممذاوانتشر.والسنةالقران

كماتقويمهمفتركوا.القمريالاسلاميبالتقويمالم!أثرة3الااولالفرس

رفبواوحين.الهجريالتقو!معلىبناءوأرخواكالغتهمونصفالفباءممتركوا

السلجوقيملكشاهمر1الخاسىالقونفيالمئسسالتقويمالىالمودةفي
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نأملى،الهجرةملىبخاءالتقويملبد!تبـه467سخةالخبامعصرالفلكي

الشسم!ي،الهجري،الجلالي"التقويمومو.النوروزمنالاولالسنةبءيكون

.،شهـ."بلهواورمق

يلادالاسلامدخولاثرالقم!يالهجريالتقويمالمسلونالهنودواستخدم

.المغولالاباعلرةمنبامرالصينيونفعلوفىلك.فويالغزمحمودبفنملالسند

توضيحفيخاعمةعناسةالقمريالتقويميولونالمسلمونالصينيونزالوما
مشر.الرابعولبىالبدركالعشرالخاصالبومعدواأفهمالا.دينهمامرر

:!تلترا

امورهلينظموالسنويوالشهرياليوميبالتوقيتالمتحضرالانساناهتم

،ورخ"كلعةالساميونواخذ.وغلاتههس!اوموليتابع،والاجتماعيةالدينية

الفماءوكان.الق!رعلىاعتادهمدليلومقا،رخوا1و،القربشى
تأسيسمنذيؤرخونالحعيريونوكان.الملوكحكمبءملىبناءيؤرخون

.بصرىلمدينةالروماحتلالببدءيؤرخونكانواوحورانالشاموامل،حكومتهم

وبايام،النيلكحامالجسامبالاحداثيؤرخونفكانراالضمالمربأما

واتبالفنيؤرخونكانواكعا.جبلةويوم،قارذيويوم،الفجاركيومالعرب

.بارزةطبحيميةبمواكلأو،القبانلساراتبرناسةاوالكبرى

العربية،الجزيرةمنأجزاءبعضفيمعروفاكانالميلاريالتقوجانومع

وكان.ثانياالمثسىيعتدولانه،أولادينيةلصخةبهيملوالمالصربنان

نأ،الجديمدةالاصلاميةلل!ولةينظصونومم،(ص)اللهرسولضلفاءعلى

التحولمنأبرزلديهميكنولم.تاريخهمفييعشمدونههامبحدثيفكروا

فاتخذ.المدينةالىمكةمن(ص)النبيهجرةاثرالدعوةمسيرةفيالكبير

الىاضطرلكنه،للناريخبءاالعد:مذا-نيكرناكعا-الخطاببنعمر

بية.المسالسنةرأس!محرمئ!هرالىالهجرةفيهجرتالذيره!ثلاتحويل

نذكراننملينا.الهجريالتقويمىس!ؤعالخعلاببنععرمدومكذا
الناحيةمنوقىى.الهجري!شرالخامسبالقرنفحتفلونحن،الجليلةامانه

لان،ميلادياعاما،و،مؤفثةالهجرةلان،مجريةصنة"نقول،ناللفوية

مذكر.اخيلاد
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الفوميةووالعلميةالتريويةبراجباتنا

الهبرككامشرالغامسالقرنلي

جعافريدالاستاق

بحلببيةالمساللغةبوجه

عامالثافيتمثرينمنالتاسعالاحديومالهجريعنصرالخاصنالقسبدأ

المسلمينوبلادالعربيالوطنأقعلارفيلاالمناسبةبهذهواحتفل.م198.0

ولي،(اليونيسكو)والثقافةمول!لاو.للتربيةالمالميةالمنظمةليبل،لهحسب

.،المتمدنال!الم3كلامنكثير

لسببين:ذلكتفمللهانعاالمناسبةبهذهالدنياتجثفل!وحين

هداالذي،عليهالهنهع!لواتمحصدالعربيالرسولبهجرةتذكير:اولهعا

.،صاميةلرسالةوحاعلا،ومرضداوماديامصلحافبياللمالمب!لنسبة

؟وممهم،المربأقامهاالتىالحنارةمذهالىتحيةتوحيه:وثانيهما
!شروالصايسالثاصعالهجربينءأوالماضرابثالثالمرنننببنالمسلمون

استيعابالقمنمنتصيرةمدةفياستطاعتالتيالحنارةمذه،(الميلاديين

المستمسبدعازاهحن!اريشاثيا،الامامالىودفعهاوتمثلهاالسابقةاتالحن!ار

المربيةالممجزة)ساهلهكتابقخصيصالىح!ء)ه!!"نافتابهوالفسنسي
مأئرجمعالاسلامبمدبالعساسمطاعحينتعتممجقة،(!حمألمخ!ء،!!اكع

عبقريتفالهاكانتجديدةضارةمختجين،والهنديةالاغريقيةالحت!ارتين

،ةث!دحلاالاوربيةالخهضةفياثرهاوعنعنهاللحديث،كرسالتيالخاصة

ال!هضةميمدر،العربيةالحضارةعبقريلا)بمنوانالاتكليزيةباللغةن!خمكتاب

منمجمومةالفلذيا.و(لأقح!ه!ن8،ه!6.صقهرفل!!ةح5ء!ححمه3!م!كحنة!*

.لعسبوا!لاميركيين-وبيينلاوراالعلياء

أئقاذلك،ايفاالمسلعينوعلى،المربنحنعلينايزةعقذكرىوالهجرة

لثلائةال!ربيللتاريخبدءااختيرت،الرسولحياةأحدا:أمممنحاهـث

:أسباب

منالدلاعمرحلةمنالاسلاميةالدعوةانتقالبدءالهجرةأن:أولها

النعو.ملىللحصول،الهجوممرحلةالى،النفس
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الدولةأسىيرصيبدأكدالمدينةالىانتقالهد!بالرسولأن:والثاني

ثم،اولاالمربجقيرةتوحيدتحققاناستطاعتالتي،الاسلاميةال!بية

كاتالتيالارضتلك،يىةبالجقالمحيعلةالارضتحربرالىذلكبمدانطلقت
المربمنقوميسكخهاكانوالتي،جهةمنوالفرسالروماناستصارمنتماني

.أخرىجهةمن،اللفةفي،أقاربلهماخوةمناو

الحنارةقرنينبمداظلتتالاسلامبمدالمربيةالدولةمذهأن:والثالث

ثموبولسائرللمسلينبل،فحسبالمربفحئلنالافخراكانتالتىبيةالعس
مفتتحفيذكرناكماأقيمتالتىالاتفالاتمذهوالدليل.قاطبةالارض

وال!ثرقية،الفربيةالدولوفي،مال!الاوبلاد،بةالمروأقطارلي،يثالح!مذا

.والعلوموالثقافةللتربيةالعالميةالمنظمةاليونيسكووفي

ليفقف،الهجريعشرالخاسىالقرنببدءالاحثفالهقاتحتفلن!و

الجديد،الهجرينالقسمذامنالاولىالسنةمذهمي،الزمانمنمعينةلحظة

الممشقبل،نحوأخرىوفظرة،الحاضروكل،الماضيعلىنظرةلنلقىنقف
والمسلمين،بالعسنحنلناالخيرفيهيخكونن1الىومتعللعين،افاقهسئرقين

بهماللائقمبممللعربنعيدأنفيهنستطيعخير،الارفىشموبولسائر

تقدمفيبذلكوتسهم،لنفسهاحضمارتهاشنعكريعةعىبيةأمة:الثسصتحت

ولي،ولا1الافسانيالتاريخفجرفي:قبلمننيلكفعلتصثلعا؟البئرية

ئانيا.الاصلامبمدالعربديار

:اقسامنلاثةسيكونالبحثمذاان

.الهجريعشرالرابعالترنملىاي،الماضىملىنظرة

وصر.خيرمنفيهماتقديمفيهاالحاضرليووتفة

نقدمهانعليناينبغىوما،،مالنافحملهاالمستقبلكلفاتيةأخرىوفظرة

والغومية.والعلصيةالتربويةالنواحىليبواجباتناللقيام

الماضي:كلنظرة-،

اصتمرارفيهلحظةكلولان،يقفأنيمكنلاالتاريخلانذلكنفكل

وس!تقبل.وحاضرلماض

م!هطفىيدبل،الؤمانفيضاربابميدايكونأنشبدهفلاالماضاما

من"الفشرفي-الجعمةيومبدأالذمجا،ممئرالرابع،المافنالقرنمذافقط

http://www.al-maktabeh.com



السبتمساءوانتهى،ميلاديةوالفوئاناةوثصانينثلائةلعامالئانىقشرين

ميلادية.والفوقسعايةثافينعاممنالثانيقبئرينمنالثامن

يكفى!العلصيةالناحيةمنالانسانيةتاريخليالقرونأممسنالقرنمذا

المفاهيمقلبتالتيالعلاقاتومي،والذرةوالكهرباءالبخارقرتأنهتذكرأن

مما،لخدمتهالهانلةالطبيعةقوىيسخرانمنالانسانومكنت،العلية

قدماالاونفاعبالتالىلهويس،فاحيةمنوالرفاميةالهخىءالمبشلهبس

يقاسأخذتطويراوالحيويةوالكييائيةوالفيزيانيةانرياضيةتطويرالعلومفي
ثافية.ناحيةمنيالايامبلبالسنينلا

(م1882مامفيأي)الهجريعشرالرابعنالقسذادبدأام!نعو

أولهما:السياسيةالناحيةمنرنيسيينقسعينالىمقسصاالعربىالرعلنكان

الذيالعثعانيالحكمنيرتحتيرزحوكان،وليبياوالعراقابثاميلاديشول

المتداعيةالمثمانيةالأمبراطوريةيحكمطافيةسلعلانمنهالهومتمةملىيقف

عنزبانيتهعلريقعنفلالماأوتوقراطياحكا،المريضالرجلباسمالملقبة

فيحكصهتتشزحلاتزالالتيالشموبيبقيأنويحاول،(الخقية)رجال

حلبسكانعددكان:قريبامثلالكمأضربانيكفي.مزريةالجهلمنحالة
المدارس!ددوكان،(99ار89)،م1884ـه1301عاماحصاءحسب

!شرفلاثة(العاملينالمخليينالولاةمنيمدوكان)باشاجميلولايةزمنقي

فقطءتلميذوسبعمائةوثلاثونستةفيهامكتبا

وكانتوتونىوالجزاشمعرفيشملال!ربيةالبلادمنالثانيالفسمأما

.تامباستقلالمشتصاالمغربوكان،وفرانساانكلتراقبلمنمسكعمرة

العالميةالحسببعدالعثمانيةالدولةسقطتعشرالبىابعنالقسهدافي

وقسعتها،والمراقالشامبلادوانكلترالرانساالفربدولتاوتقا!ست،الاولى

ئرقيوامارةوالعراقونلسعلينولبنانسوريةباسمعرفتالتيالدولالى
وكانت،م1912عامفيالمضربعلىحعايتهابسطتتفرانساوكانت،الاردن

ذاته.المامياالغربوطرابلسبرقةببلاديسمىكانمااحتلتقدايطاليا

يلادعلىةيرام!تسالابالهجعةالسياسيةالناحيةمنالقرنمذاتصيقوقد

ة1مجنالعىببةالبلادكانتالاولىالعالميةالحربانتهتفعندما،العرب

فتملونالسواحلأما،واليعنالمربيرةجقداخلباستثخاءكلهاومستعرة
حماية،مماهداتآنذا&سمتماوفرفتعليهاحمايتهالهرفتقدانكلتراان

ال!هد.نلكنيالمعروفةوالمشيخاتالاماراتعميعملى
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وامثى،أئرسكانتأخرىاسشماريةبهجسةأينماالقرنمذاوقصيق

استعاراكافتبل،النهايةفيويىحلعصاهيحولاستععاراتكنلملافها

الؤلايا"وبناييدوبتاييدما،الكلتراالاستمماردولةكلبالاتفاقحتقاستيطانيا

البفيعلىقامتالتي،اسرانيلبدولةسميعا،بصدمنالاميركيةالمتحدة

قيواجهثهمشكلةأممللعربوخلقت،فلسطينفيف!بنادير!ثتووالمدوار
الحديث.العر

فن!الا،المستعمرينفدالمرببنضالايضات!يزتنالقسهذاأنعلى

بوسماعلثه،استقلا!متحقيق3اقطارجميعفيالعرباستطاع،دافباسترا

مليونتقديمبع!استعلامتالتيةالمعجقالجزانريةبالثورةالنضالذلكوتوج

فيالفرنسيينالمستوعلنينأحلامتهوغأن،أعوامثصانيةاستمووجمماد،ئمهيد

وفلاثينطنةاستمرتمحاولةبعدعروبتهاالجقائرالىتعيدوان،التراب

لهرفسية.الجزانيانمبثاتثبتأنفرانسافيهاجربتسنة

تاريثهمفيالمربقدمهماالثيالاولىالممجقةالجزائرثورةتكنولم

فسى:رأصيلياممهااتممجقمدةحققواتنيلكقبلكانواانهمبل،الحديث

المسببة!النهن!ةباسمصميماأو،والب!تالسودمعجقة:الاولى
يريدونلاالتر&أنووجدوا،واقعهمعلىالمربفبهاعمحاالتيالنهنةتلك

سشقلة.عربيةرولةاقامةوفي،عنهمالاستقلالفيلهمالخيروان،خيرابهم

قدكتافيملىالنهن!ةمذهقامتالذينالعربالروادأن:والثانية

احياء:دعامتينعلىترتكزأنالىتعوا،اليقظةنحوالصحيحةانطرلمحقعرنوا

الحديثة.الاوربيةالحنارةمنوالاخذمصورهازمىفيبيالعسالتراث

مشتركةلغةمنرابعيينعلىالقائةالعىبيةبالقوميةالايصان:والثالثة

الاعتقإزعواطفتلتضالنانيةولي،الفكروحدةالاولىلي،موحدوشاريخ

.الممنشر&التليدبالماضي

منصرياسثعمارامتىضدالفدانيينالفلسطينيينجهاد:والرابعة
الطويل.تاريخهافيالبشريةمرفتاستيطاني

ينابيعمنالاغتراتالىالاستقلالبعدال!ىبيالشعبافدفاع:والغامسة

نظيرلاتعليمياتفجراوحغق،تصوركلفاناغترافوهو..الحديثةالصلوم

تسمةعامفيققدمتاننىلكمأذكرأنيكفي-اليونيسكوبامتراف-له

حينذادالمسماة)الابتد)ئيةالدراصةفهادةامتحانالىوالفوقسعمايةوثلاثين
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حلبمحافظةفيالئمهادةمذه.الىالمتغدمينالتلاميذعددكان.(تفيكابالس
امتحنا،وعلالبةعلالب500ي!جاوزلا(وحلبادلبمحالهظتيتضموكانت)

فانويةاليومقسصالش)الاولىالتجهيقرررسةفيوشفهياخريرياجصيما
.(صنلماا

مرافى:ثلاثةمنانبثقتقليلمنذعنهاتحدثخاالتىالمربيةالنهعةمذه
معروفالعربيغظةفيوبيروتالقامرةدور.وحلب،وبيروت،القامرة

كنيرةأطروحاتعو!فوصومر،المخنلغةوباللفات،لهاحعرلاكتبفيوررروس

قليلةكتبخلالمنوالا،لمحاالابهيصرففلمحلبدورأما..كثيرة

دفشيماومذا.علعياترتيقامونفةغيرعامةدراسةودرسته،نياتهحزبحثت
درات،(ممثرالتاسعالقونفيحلصفيالفكوبةالحياة)عندراسةامدادالى

كتابة-قمتضخمينمجلدينفيتقعومي،كبرىأقساموثلاثةتمهيدعلىتقوم

قبلمنهانتهيأنوآمل،الكتابةشنتظربعلاقاتفيمفرداتهوالثاني،اولهما

عشر.الخامسنالقسمنالاولالمامينصرمان

ةالفقراتمذهالاولالمجلدخاتةمنمصاتقرأ

الح!يئة،النهنمةقون،بيةالمسللامةبالخسبة،عشرالتاسعالقرنكان،

العثاني،الحكمنللعاتمنالرغمعلىنهااذ.والقوميوالثقافيالفكريوالبعث
الاستعمارمجمةمنالرفيوعلى،المربيالرطناجزاء1كثرعلىترينكانتالتي

الآخر،تلوالمربىالقعلرينتئعوأخذ،القرنمعللعسع1بدالديالخربي

..بيةالمسالامةمخهماتعانىكانتاللذينوالتخلفالجهلمنالرغموملى

صباتها،منومبت،استيقنكقدالامةهذهفان،كلهذلكمنالرغمعلى
عظيم،وشا:،مجيدةحنارةذاتواحدةأمة:جدبمنمكانتهاووعت

كلوعملها،الحياةصسحالىالمودةفيرغبتهاعنعبستتم..تليدوتاريخ
الشسمى.تحتبهااللائقةمكانتاتاخذأن

،بالضادالناطقينتجصعفكرةبالعرونجةالايمانفيالقوميالوميتجلى

الزامدبالماف!يالاعتقازالىدماايصانا،الكبيرال!ربينل!ولاتاوساكني

الدانبوالعول،نانيةجهةسنالحانرتخلفلاسبابالصيقوالفهم.جهةمن

نالثة.جهة!نكريمفدأجلمن

صسر،مخاضد!بأتتبل،سادفةكافتولا،بضتةالنهن!ةتحدثولم
واوجدت،النهضةايجادعلىسمامدتأسباب،مديدةأصبابلهامياتأنوبمد
قلمبحتىودعصها،الاسبابمذهمساعدةبوجوبالشمورهذاالمربلدى

.المصتازالتأثبروتؤفر،رورما
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ومنالفملحيقالىالفكرةحيقعنال!ثمورمذاالمربفقلانوصا

ياالسيرمليهمأنلهمتبينحتى،اليهسعياالدانبالعملالىالبميدالامل

13كانالذيالعنمانيالحكممنالتخلص:ثلاثةبامورمدمومعلريى
بأسيابوالآخذ،مصورهأزمىليالتراتواحياء،قرونأريعةنومهمأسباب

الحديثة.الغربيةاثحضارة

فاجملوما،النهغةمذهأسبابالحديثةالعربيةالنهضةمزرخودرصولقد

المامة،وامتباتوالعلبامةوالصحف،الحديثةالمدارس:ماأبهرزكئيرةعواملفي

الادبيةوالجصميات،الشخصيةالحريةروحوجودفيتتجلى،خرىعواولتليها

الحديثة.الاوربيةبالحضارةالعربواتصال،والتعئيلواثقاحف،والعلصية

الدوروبينا،هذاكتابناابوابمنالثانيالبابفيالقولفصلناولف

حلب،مدينةفيوالمحفوامتباتوالمعلابعالمدارسبهقامتالذ.ياليظيم
كانقد،العربيالانبعاثعواول،العواملهذءأنفصلكلفيلناينلهروكان

فيالاصهاموني،جمةمنالنهضةطريقفيذاتهاحلبدفعيالاثراكبرلها

ثانية.صةمنكلالصالرعلنقطار1جميعفيبيةالعسالنهضة

الكثيرةالمدارسلىقجلتمباركةوتمليصيةعلعيةنهنةحلبفيكانفلقد

قسيرحديثةثم،حيناتقليديةمدارسومي،يىتادونهاالطلابكانالتي

،خد.حيناالحديثةالتربويةالافكارحسب

بلبهاالتيتلكسبقتمطبعة،المربيالوطنفيمطبصةاولوجدتحلبلي

أخذتيحيثبهاالمعلابعتكاثرتثم،عاممافةبحواليمعرالىه!منابليون
القليلالمخملوطامتابمقابل،الرخيصالكئنالمعلبوعامتابللناسنقدم

العربي.الوطنالىالمطبعةدخولقبلالثقانةوسيلةكانالذي،الثمنالفالي

الدوروأبرزفاوالمكتباتبالكتبالحلببينعنايةخاصفعللىبيناكذلك

فيامبلإأثرهلهكانوثقاليعليجوايجادفيالعاسةا!عباتبهقامتالذي

النهضة.

أرخناوديه،البابمذافيالاخيرتبلماالغصللهافكانالصحاىأما

الفكريةالنهنمةوملى،حلبملىفنملمنلهاوما!مقاياماوبينالها

.،...أيضاوالنتافية

:الكلماتبهذهالكتابوأفهينا

لناويقدم،يظللناصناحيهن!ثركبيرنسالعربىالوطنمذالكان"

حلبه،ليوالآخر،القامرةليواحدبناحين،الحديثالصفيالمربنهضة

المؤتمرابحاث
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،الجناحانخفقولف..ودمشقالمتوس!لينالذيالجزءمذافييخفقوكلبه

حرقواالتيالمباركةالنهغةتلكمونهضوا،المربفاسمفاق،القلبوفبض
الكثروايتجناناستعلامواقرنمنقل9ففي،الزمنواختعروا،المقاحلفيها

."الحنارةبوانبمن

،الاصتععارضدوالنن!الالنهنمةقرنانياالهجريمئرالرابعفالقرن

كثنةلراف!ةمنجزاتهموان،الامبرياليةالصهيونيةالقجةوجهفيوالصمود

والثاني،الاولالهجريينالقرنينذبنكمفي،المظامأجداونابانجازاتتدكر

يخاثم،الحفماريالميدانفىالاخذالىسريعةبسعةوانتقلواال!نيافتحواحين

الكبير.الحناريالعطاء

*:العاضرليولهفة-2

:مكانكلفيوالاسىالسلبياتتروعهالمربيةالامةصاضرليالمثاملان

مناوراتبعدوفقعنيرفرعون!حكمهاوميز،مصزقةال!ربيةلالامة

فيالواقفالعربيالصفمن-بالطبعظامريا-يخربهاأنالىومداورات

المسجدليوصلى،القدصزاربلبذلكيكتفولم؟الصهيونيالمدووجه

الصثرين.القرنمابىارأمرقجخودوتحرسه،الآفاقشذاقحرابتحيهالاتمى

معر،ضعبحقوقوأممل،الاستسلامك!علهوقع،خيانتهفيع!عداومنى
العسبلعدوسائفةلقمةيسلمهن1يىبفلسطينضعبعنوكيلانفسهونصب

،سفارةالمعقتامرةليللمهاينةلهاقام،ذلكمنأبعدالىومغى..الاول

العربيمصرشعبمنالشهداءالافرواح1و،أجععبنالعربثمعورمتحديا

منأكئراعلامعلىاسائيلعلمومفن!لا،الاحياءالمعريينمنوالملايين،الابي

مربي!.دولةمشرين

يسح،وبمباركتهاالاميركية6المتحدالولاياتحكومةمنبتاييدوالعدو
لبنانيقتمننويحعي،بالغاداتويقوم،المستوعلناتويبني،وبؤنيي،يمرحو

واخر،والبعيدالقريبالخطريعرتلاساهبين،العرببقيلا،والم!ب..

عناورالسوريالمربيوالقطر،الاسامعلىلهقدرةلاومنبالخعلريحص

وشموب،والتعديالسوددولتؤازرهالبطلرئيسهبقيادةكلهذلكبوجه

هن!طيو،جبهةمن؟كثرملىفيقاومنلسعلينشعبأما..المجيدةبيةالمسالامة

..الصهيونىالمدوغاراتمنأذىأكثرمممن،قومهأبناءمن،قن!يثهلي

التفاؤلأعلامتلوحبالظلامالمنذرالاسودالجومداومطفمئ،دلكومع

وضعب،والهجصاتللمؤامراتعامدونلالعسب.بالمستقبلوالاسشبشار

فيتحرقصهيؤنوأعلام،التحريرطريقفيماض.،يتحملماغلى،للسطين
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معجزةالىتعللعكلهذلكفوقويرفرف،فلسطينأعلامعنهابلالترفعالقامرة

وحدةلامشادةتسهيدا،القنيةحولالتفافهمللسبتميدمصجزة:مربية

صفاالعربيةالامةوقفتحينقشرينفيكأبماتذكرمصجقة..مم!جموبر!لا

علىفالغىبدولوأرغمت،الباغيود!لاعلىفعرافحققتقضامخاواحدا

الحديث-المربتاريخفيسرةلاول-وحررت،الحقلصوتالاستعاع
استمماله.احسنلوماضياعربياصلاحاوتجعلهالممركةفيلتزجهبو!لابترول

م!هشاات!الاالتعليمعلىمقبلةالمربيةالامةقبدوالتعليميالمجالوفي

حوالىفيمتفشيهالتقفلا،مرضغيركانوانظامراتناتصاتتناقصوالامية

يتركونيناللهالطلابعنوكثر،العربيالشمبمجموعمنبالمئةني!برأ

مناميينويفون،تعلمواماينسونماسعان،متقدمةمرحلةفيالدراصة

بالنوعيةفلامرةعنايةدون،الكميةالناحيةعلىمنصبميل!تلامقاأرعلى

المدرسةمملعيفيظامرايبدووالنقمي..لرف!هامدادالوسائلشدون
ليالعليةوالمواد،الاجنبيةاللفاتمدرسىوبينالاكفياءالابتدائية

لاصبابتنتتوا&رصينالم!لمينوكفاية،والثاتويةالاعداديةالدرمشين

القدجالنوعذلكوالفاء،التعليمعنالنابهينالطلابعقوفاه!مأكثيرة

يقتعرآخربنوععنهوالاست!افة،الاربعالسنواتذيالمعلعيندورمنالممتاز

فم،سنةمدتهكانتتيلياالطلابفيهويتلقى،الثافويةالشهادةطلابعلى

منالمتقدمينمستوىلتدنىالمناسبةالجدوىمبفيرولكنه،!شتينأصبحت

الجامماتمفضلين،الممليندورعنيعزفونعامةيصمورةفالطلاب،الطلاب

العليا.والميامد

فيجيداتقدماومحققتان،للنظرملفتتانظامرتانذلكخلالمنزوتبس

بروالثقافةوالتمليمالعلممضممار

أفنملالآنيضمالذي،المربيالعلمىالتراثم!هدافئمماء:أولاهما

منالملصيالجانبابرازالىيرميوالذي،العربىالوطننىمتخعسةمكتبة

الانسانيةةرا!نحلانيالعربفيهلأاسهمالذيوالجانب!أولايل!لااثالتى

لتاربخالسوريةالجمميةوندوات،ثالثاالمالميةالفواتويرعى،ثانيا

رابعا.الملوم

بيةءس!لاالموصوعةبتاليفالبدءبتمانعدرالذيالمرسومذلك:والثانية

،المحاولاتوجميع،الخاعمةموسوعتهاالآنحتىتكتبلمالمربيةالامةان

تؤلصمرصوعةمنالمطلوبالمسشوىفيليستالآنحتىالغتالتىوالموموعات

ورصمدت،جيدااعداداالمرصومأع!ولقد.البشرينالقرنمنالاخيرالربعفي
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ي1،بهويبدا،للعملالثفصيليةالخعلةقونعأنبقى،اللازمةالاموالله
المربيةالموسومةتتمويوم.ععتازحضاريعولميالتيالموسومةبكمابة

للامةفخسبل،لحسبالقطرلهذالا،فخراستكون،تتمأنلهافىبا!ك
.ضماءبيةالص

بجانبالاهت!امبهأعني،أخرمملالمعلينمذينالىضمافانويجب

والمماولوالمخابى،لهاللازمةالاطربتهيئةودلك،الجام!اتيىالعليالبحث

ايصالناسبيلفيفيلككل،مشتركةعربيةاموالاجلهمنوترصد،الكافية

لناتكونأنبوس!اطتهونامل،الاممعلومنيبهتسهم(خاصمربيملم)الى

عربية،بايدمصنوعصخاعيوقصد،هربيوماروخ،مربيةعلائرةيومذات

القوية.الاممميدانفيوتدخلنا،العدوثرتقيناعربيةنوويةوتنبلة

نسيرأنونحاول،نتاسامعاوالهندالصينقجربنافامامخا،ععباذلكوليس

.والهنودالصينيونأخوتنااليهل!عوماالىلنصل،علريقهصافي

مشرق:مستتبلالىتطلع-3

الهجرككا.عشرالخامسالقونفيوالقوميةوالعلميةالتربويةواجباتما

وهذه،الهجريعشرالرابعالقرنليالعربيةالامةحالةمنملامحه!م

كثيراتوسلبياتكثيراتايجابياتنيهما:الاياممذهفيحالتها!ن!جلىلوحة

وانبعاثهمبر!لانهغ!ةفىنكان،رايناكمامنرالرابعالقرنان.اينما

المستعر،فدالننمالعروكان،التاريخمسرحالىودعوتهمجديدمن
ال!خلمىومحاولةالتخلف!مقاومةوعصر،النضالمذابعدالاشقلالوعر

الت!ليم.منبالمزيدمنه

عشرالخاسىرالقىفيالعربمليهايكودأنينبغيالت!الصورةفعا

الآتي،القرندلكمليكون؟والقوميةوالملمالتربيةمجالاتيىواجباتناوما

؟3مبوا!همتمادتهمالعربوتوحيد،والتحريىالنصرفرن

جيلباعدارالامنهتمانيمماالامةه!هلخلاعىللا،بالتربيةولنبدأ
تبنيالتيالمدرسةايجادذلكالىوالسبيل،وملصهوعقلهصحتهفيمشاز

فالماري.وممنويماىي:كيانانوالمدرسة.عقكتنصيوبيالكلسالانسانجسم

الملايين-اجلهامنفنفقدمناما-مدرستنافلتكن،وملبومكتبةومخبربناء

لممادورهالماديالكيانيؤديولا.المجالمذافيالمثاليةلليدرصةعورة

الاذلكيكونولن؟الممتازوالمدرس،الجيدبالمعلمأي،الممنويبالكيانشته

الىبها6دو!لاو،مظيمااما!تمابهاوالاهتمام،المعليئدورالىلهالالتفات

وان،طلابهااتتقاءنحسنانعليناانمذاالىيضاف.القمبيةعصورما

المملمفلروفحستااذاالاذلكيتمولن،المشازينالطلابقيهانسثقطب
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أتعابه،لفاء،سيتقاناهماوبان،سميداسيكونبانهيشمربحيثءالمادية

له.كريعلاحياةلتهينةوكافيا،مجزياصيكون

والثاقوية.الاعداديةللصرحلتينبالنسبةذاتهالشيءنفكلانينبفيكذلك

المالي!ه!ملا،قرنثلثمنيسصكانماولنعد،مادياالمدرسلهلنكرم
خلالامشطاعوالذىالمدرسينلاحمنمصنماكانالذىالمعهدنلك،للعلنن

والثانوية،الاعداديةالمرحلتنفيللتدريساللازمةالاعلريهيءن1قليلةسنوات

أينما.والجامعية

الاساسفهيبيةالمىباللفةالمنايةينبضيالئلاثمراحلهافيالمدارسه!مفي

نومهم،!صنواتفيبر!لاحغنلتالتيوكل،ال!ربيةالقوميةأسىمنالاول

سنبخىزلكجانبوالى.المزاروناي،الداربعدملىللتخاعلبوسيلتهمومي

وان،لناالغروريةالعديثةالحفمارةملىمينخالاتهاالاجنبيةجماللغةالمناية

الماديةتو!ظلاتهياأنينبفي،العليةالموادعلىبالطبعكبرامشصامينصب

.الدرسمنالمصليةوالناحيلا،بالمخبربالامتماموذلك،كمليمهالنجاح

اغناءفيمداهالصربيالملميالتراثمعهدكافذأنضرورةذلكويستنبع

دافصاوتعلورما،وجدلهتها،فيهالتعليماستمراريةوفي،دافمابألكتبامتبة

.والميتازالجيدباتجاه

وجعلها،اللفاتكلمنالعلصيةالآثاربترحمةالامتاميضا1ذلكويستتبع

!لموحةخطةذلكاحلمنشوضعانوينبفي.معتولةبأسعارالناسايديبين

الآثادترجةلبهاويقتسون،بر!لاضيعأجلهامنيجتععبورمئابرة

واحد.مجالفيتتضاعفولاالبهودتضيعلاحضوالكتب

ضؤونمن7الاقلامنه!!مألاينبفيجوانبهابعختلفبالعلومعنايتناان
تامةماحنارةقكونولن،يتجزألاكللهالحضارةءالمختلقةوالفنونالآداب

لععلانهاومساوياموازياوالفنالادبمجالاتفيعطاؤماكاناذا\لا،مشازةفى

عانبعلىيقتعروألالحضاري3مجدسنواتفيوالعرب،.الملوممجالاتلي
بجسيعوالعلوموالفنوالادبالفلسفةشاملامعلاؤممكانبل،،خردون

أنوامها.

فهيأولاالعربيةالثقافةوحدةملىفعرأنينبغيالقوميالمجالولي

منأمللاوكللودون،ودائا،ثانيانمملوات،الحياة؟الىشيلنا

ققدمناككونولن،حياةةي!نقالوحدةقنيةان..المربيةالامة6وحد،جل

لمما،الصسى!تالاممينبنااللائقمكانناالىنعملولن،مشازا
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الارنمية،الكىةصنالممتازوموقعه،بياليبىالوعلنرحابةمنمستفيدين،نتوحد

والبترولية.والزراعيةالصناعيةالمواردانواعبجعيعغناهو

غدتقدالشوكةتلكان؟ديارنافيالمستعرا!رقالتيالشوكةتبض
منه.تخيغنالا1يجبيالعدوم!رفتناوانكاالاذىكلالاذىديها،صبارضجرة

سة.المفالديارلتحريىالعحيحعلريقناوعرفنا،توحدفالومنهأقوىفنحن
مرفم،القؤيال!المالصالحالعربيالانسانبناء:تمنامامو،الطريق

البافى.العدوباتجاهوبنادقهمقوامموتوجيهالعربثمملجمع

الغاتمة:

القوميةوالتطلماتالحلصيالبحثعنجوانبالحديثمذافيفانوبمد

الاوليللوملةتبدوالشيالعاطفيةالذاتيةمنجانبافيهولمل..والتربوية

موضوعييننكونفلن،نلكخلافأرىأنا..العلميةالموضوميةمنبميدة

اتوفي..موضوعببنكنااقاالاذاسببننكونولن،ذانيينكنااذاالا

الباحثيملكلا،الهجريعثرالخامسبالقرنالاحتفالمجال،المجال
حرارةنسشمدالقلبمن..معاوالقلبالعقلحديثيتحدثأنسننفسه

قستعيدرؤيتهاالىوالشوق،اليهاننتميالتيالامةومحبة،الاصرار

يهالذيوالهـلم،الصلميةوالمعالجة،الهدوءنستعدالمقلومن..مبما

المغتمبة.وديارنا،المسلوبةان!فرااه!ل!اسوبنستعيدالتيا!قوةنعتلك

القرنمنعاماوخمسينأرب!ةشهدتلقد:لكماقرلالمنطلقمذامن

مشرقةوأياما،غابسةمابسةأيامافيهاشهدت..الهجريعشرالرابع

ممنرالخامىنالقسسنراتمنصاعيشكم-بالعلبع،أدريولست".مشرتة

تكونعظيمةواحدةدولةفيالمربنيهيلتقيمجيديومالىاتطلعلكننى..
اعداؤتا،فرساشوكةمنهافتقمتانبعدينبضعربياقلبافيهالهلسطين

..العربيلاالامةموتيريدونومم

بر!لابسرتفكم:الشاريخمنات!لمتكللك؟يعوتوالنبر!لاانالا

ذلكومع!!فقاةمنبارضهممروع!خطوبمنبهمالمتوكم!محنمن

وفعفهم،نومهمحنواتفيوحتى،دافماوكانوا،وجامدوا،ص!دوالف
ويعودوي،يستيقظوندانماكانوا..حولهممنالظلماتاشتدتومهما

وحضارقها.الانسانيةخدمةليممدورليؤدوامنتصرين

ويوم،الفستحريىيومسأشهدانني:لييقولانكلامماوعقلي!لبي

وسيتحقق،ذللىتحققفان..المربيةاميةالقضارتهمويوم،المربوحدة

القدصأزورحيظاد.السعداءأسعدأكن،المخلصينالمربوبايدياللهبانن
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الذيالترابواقبلالاقمىسجدمافيلاصملي،كانتكمامربيةمادتوقد

الىيب!علارسولناعرجنوفهومن،السلاممليهالمسبحسيدفاعليهمشى

أيةزيارةاردتاذاسفرجوازالىأحتاجلنذاكويوم.الملىالسماوات

الخليج.الىالمحيلمنالمربيالوطنمدنمنأحبهامدينة

ذلك:علىمودتنافأمتناولكن،معجقاتالىجتاجذلكانأمرفأنا

؟عالوتوعينحطينفيوالخربالشرقعنالقادمينالغنناةكلتنتصرالم

الحديث؟السرفيالمستمعريناةالغقأعلامتنكس!لم

!ريب.قريبأنت،العربمجديومفيا
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العربيالرم!ولفجرةليالعربيوالغداعالتمويه

خياطةعليمعمدالاستاذ

ياحث

عاله1فان،مرصلافبيااماجشماميامصلحاالمربىالرصولكانصواء

وتغويمها،واصملاحهاللبئريةخيرمنبهقاموماالفذةوقصرفاقهالعظيمة
وبافه،الكونعرترربىعقل؟كبرع!احببأنهوحاسة6كيدة!مورةلندل

الشخصيةقعرفاتهولكن؟ريبأوشكادنىبدونالاولوالمعلمالمصلح

صورةلأ،،عظيمخلقلعلىهـواتك:وصغهفيتمالىقال!كعاالهظيمةواخلاقه

ما،انسانعنضدرولا،البمثرطبيمةمنقكنلم!،68الآية،القلم
والباحث،الاصلاميةللرسالةالمتممقالدارسوان،ومظتهمومبنهكافتمهصا

.،مرسلىتبىالمربىالرصولبأنالايصاتتام-ئيمنالمحديةللدعوةاكمحص

الهية.ربانيةدموةالاصلامية6والدعو

ئةالمافيدراصةءكتابهفي،مار:هـمايكل:يكيالامبرالمؤلفقالولقد

التاريخرعالأممقان!ةفيالاولليكونمحصدااختياريهـان:،الاوائل

نجاحأعلىفجحالذيدكلهالتاريخفيالوحي!الرجلولكنهالقراءمشبت

."رالدنبوىالدبنيالمسموببنملى

الطلم،فيالسماو!ةالاديانأعظمأحدولرالمربىالرسرلهأص-لت!

اربمةمرورويعدما!الاه،ذمقفي،العظامالسياسيينءام!زلااحدحب!عاو

بذلكفانه!وعارماقويايزاللاتأثيرهفان،وفاتهعلىتقربباقرناعشر

البمنريلاتاريخفيماماكورالمب،الاجيالمدىملىسياصيقاثأمظميصبح

يعتبسانيخولهممامعاوالدنمويالدينيللتاثير،لهنظيرلايومنا"مناحمى

ية.رث!بلاتاريخفيتانيرقاتمفردةثخصيةأمظم

تبلوالهجسةالمحصديةالبعئةقبلوالمدينةمكةفيما!لاالموقضعنولنتكلم

قاقها.الهبرةصليةليالبحث

ا!احرينبلدوالملذاتالمادياتفيالمستغرفةالعاصيةالجاحدةمكةكانت

ثرفبسكناهولهمألفوهالذيوموعلنهمفيهانضؤواالتىالاو)ئلالمسلين
ابىاميم!دمنذالعظيموبيكهمالآمنحرمهموفيه،بر!لابقيةملىوز!امة

امالحىالبيتفيهالان،آخرمكانأملهانظرفييعدلهايكنلمومكة،الخليل
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مثشعينيميشونأنهميعليوناميونوكان،وأمناللناسمئابةاللهبعلهالذي

يتنقلونالتيالاقطار!مافىوفياصفارممفيليحميهمانهحتىالبيتبحصافة
فيها.

كلهمبيتهاملوكانالاسلاميةال!عوةنشرفييبالمربيالرصولوكان

،والاموالالئصدائدمنيلاقونمماالرفيملىينصرونهوكافرممسلمهم

وعمهحاميهبوفاةاصيبحتىالوحيشول!نالعاضرةالسنةوافتوما

سنين،بئلاثالهجرةقبلموتهاوكان،خديجةزوجتهماتتئمعلالبأبي

محفرفامكةفيبقاؤهحب!صأو،كببرينفصيرينبذلكبيالعسالرصولفففد
اشتدولما،منالكلقرسشمنهونالتالمصانببوتهمامليهوتتابمتبالمخاطر

خرين1قومالتماسعلىعزم،عمهوفاةيعدال!ربيللوسولقريشأذى

ثد1شبةبلدممفييجدأنيستعليع،دموتهلقبولاست!داداكثسيكونون

لسانعلىجاءتالتىالآياتتلكفينفسهمرارةوتجلت،وصلاحيةخصبا
الادمانييقدمملهلمونهاراليلاقوميدعوتانىربقال،:نوحالخبى

ئيابهمواستخشواذانهم1فيأص!ابعهمج!لوالهملتففردمونهمكلهاوافيلرارا

.م71الآية،نوحسورة09،ااسنكبارااسثكبروواواعرو

لهكان،الحجموصمفيدعوتهنشرعلىال!ربيالىصولاعتعادجلوكان

دموتهيىلهضالحجاجبمضوكان،اللهالىوبعوممالقباثلملىنفسهيعرض

قبيحا.ردامليهيىدالأخيمن!بو

!لريقوميءالعلياوالم!لبالمعانيالمنملقةاللينةالهادئةالمدينةويثسب

يهالهوكانالتجارةفييمكلكانحيناالسالفهالزمنليالحربيالرسول

بها،مدفونكاناباهاننم،أخوالهالقربىذويض!بوكذلك،تجاريةعلاقة

مكة.وبيمانبينهاالطىيقنيمدنونةوارر

وق!العودصملبقوياثمعباوالخقرجالاوسقبيلتيمنيئسبأملوكان

ثاشتها!ثفدألمالتيالحروبتلكفيبأسهموقوةبطشهمضدةعلىبرمنوا

نقحواوتطويلازمناالننميرومجنىقرسنلةبنيمناليهودبهااقاموقد

بؤرةاليهودلان،لهمالرومانباضعلهادبهمقىلتالتيالكارثةانىملىاليها

اللهأرسلسالمفكتابهموبدلواحرفواأنبعدالعالميالفسادومخبعالآثام

المربيالرسولاللهبعثثم،وع!لبوهفحاربوهءومخلصامصلحاالمسيح!سوع

الىالامربهمانتهىحتى،والخيانةامرساليب1بشتىفحاربوه،ماديا

اشدلثجدن؟:الآياتنزلتلهفيهم؟بر!لاجزيرةشبهمننهانياالخروج

للذينمودةأقربهمولتبنأصركواوالذيناليهودأمنواللذينعداوةالناس

يستكب!ونآلاوانهمورهباناقسيسينمنهمبانذلكنصارىافاقالواينالق،منوا
.!82لآيةا،ةثلماا!مورة؟
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الاوسوهما!اجرينالبدومنطائفة،يثربالىوصملتالوتذلكولي

ولما،المنطقةمذهفيبالاقامةلهماوسمح،الجنوبعربقبائلمنوالخزرج

حتىفشيئاضهئايزداداليهودالعكامسلعلةعلىقمديهمخذ1عددممتكاش

القرناواخرفييديهم9الىكلهالحكمزمامينقلواأنالامرأخراستعلاعوا

وخيبر؟القرىوواديوتياءك!ففيايضااليهودواقام!الميلاديالخامس

من3جاورمنوبينيثربفياليهودمؤلاءيينوثيقةصلاتمناكوكانت

منها؟الكثيرواستساغواالدينيةاليهودفكار1لنوا1انهمحتى،والخزرجالاوس

نيكرفيها*اللهعندمنلةالمننوالكتبيثربفيالسماويةالادياتلوجودوكان

،والخارالجنةثموالحسابوالبمثوقدرتهوعظمتاللهووحدافيةللوحي

،يثىبفينيخل!اقلااليربنفوسفيالونخيةأفمفماالاثرمنكلهلهناكان

مشلكانتفقد،الوثنيينمكةأملمنالمحهدسةالدعوةفهمعلىأفدروجملهم

لنفوسهم.ومبغفمةال!رابةكلعليهمفريبةالفكسةمذه

ال!ربيالرسولبينالضبهمبلغوا9رعخدماالحقيثربأملف!عوقد

اليهوريسبقهملاحتىتصديفالىفبادروا،اليهودبهتوعدممماويينوتصاليعه

.3عنيرمنللاسلامتحمساأكثريثربأملينا1رانيانعجبلاولهذا،لاقباعه

ذا،الفرعةمذهمقلانتهازتعوكانتب!ثيفيالمجتععحاجةولول

التنازععلىويقنميشلهمويجمعكلمتهميوحدماالدينمذافيأملهاوجد

عرفوهاذالمنشودةمه!لافالمربىالرسولشخصيةفيووجدوا،ببخهموالبغغاء

موفم،بالامينقومهلقبهانهحتىصادتااميناقريشبيوتاتأكرممنرجلا

نبيفهوذلكومع!الخزرجبطونأح!النجاربنيمنومببنت،منةاختهماين

جمعيستطيعالذيوهو،وحىمنعليهينزليااليهودمطاولةيستطيمون
فنصرتاالذيبعاثيومبص!ذلكالىأحوجوكانوا،لوانهتحتوالخنرجالاوس

استعدادااكئرحصلهمتاليومذلكفيالخنرجانهننامولعل،الاوسفيه

الاومى.عفمبتيمنأصبقكانواحتىالاصلاسالدينلقبول

منصتةفيهمللحجالخزرجمنجاعةاقبلبعاثليبرمالتاليالموصمولي

مليهمللتفلبو1الاوسكلكلمتهملتوحيدحليفاينشدونوكانراساراتهم

واستجابواالعربيالرصولفلقيهمالرناسةلهتكونانيىبمنهصاكلكاناني

كا!ماعلصهمالىوعملالقينيثربأملفيعماكبيئةوجدتالتىلدعوته
المسلمينبعضمجرةالىادىنقاعمنمكةفيقريشوكفارالمسلينبين

المختلفةقريثىبطونمنرجالباسلامعلمواكما،الحي!ثةالىبينهمونجاقهم

بتاتعالاكلوممبذلكبر!لامنغيرممعلمكما،الاخرىالقبائل-ومن
السمةفيالاوسرسلته1الذيالوفدنلكةص!خوللحجاليهاالوافدينعلريقمن

الرسولوافقهق،الخزرجقوممعلىالحلفقريشمنيلتسالبمثةمنالماشرة

الآخر.وأعرضالبعفىفأصلمللاصلامورعامم3تواحدفرعمةالمربي
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النفسيهالتطوراتشاريخفيفبيهلهليسيثسبفيالاحلامس!اننوةان

خارقةمعجقةصو،اللهيات1منايةأنهالاتمليلهيمكنولا،والاعتا!ية

الهتهمداممقدوالخنرجالاوصماص!غيرتينقبيلتينلان،الطبيعيللناموس

قبلآلضئيلالعددتاولان،معتادفيرأمروموفجاةحينعلىععاعيةمداية

امةفبولهامننصتذر!هةومىكلهالعالندالدعوةحمايةبعبءيقومان

تحديقبلتاوالمواردالامبةمننسيغتينصغيرتينبقبيلتينفكيفعظي!ة
النواميسفيمألوفغيرالجعامةمذهمنيءالجسالاقدامفان؟كلهالصالم

الهية.أيةلانهالطبيعيةبالمللتعليلهعنالافسانوي!جنن،الميتارة

51ومداللهرحسةكلللاصلامدعانامعاانه:الانصارأحدقالولقد

وكانت،كتابأملوكانواواوثاننركأملكنا،يهودبعغىمننمصعكخاما

فبيزمن-تقاربانهلناقالوامنهمفلنالاذاشروروبينهمبينناتزاللا

فلما،مخهمذلكفسمعماكثيرافكنا،وعادارمقتله!منغتلكمالآنث!بي

نبادرناهمبهيتوعدونناكافواماوعرفنااللهالىرعانالماأجبناهرسولهالقبعث

مصدقااللهعندمنكتابعاء3ولما":الآياتتيلتوفمصمففيمابهوامنااليه

مرفواماجاءممفلاكفرواالذينملىيستفتحونقبلمنوكافواممهملما
.!89الآية،البقر!صورة؟،*كفروا

ضثين.استفرقثالهية6مدبىخطةيلفبائياقرارااقاالهج!ةتكئللم

التاريخثمهدماتوافلأغربفكانتيثربالىتفالمهاجىينألواجوبدأت

ونساءممأولادممتركوارجال،المدينةالىسيرمافيالانسانيالناريخبلالعربي

،!االايعلمهلامجهولمصيرالىوعرضهاالبلادطولوضربوا،م!همحملوممأو

صتى،واحذانهمايعانهمالامعهميحهلونلاواموالمديارمممنخرجواوقد
.الهجرةبسبببكاملهمادورأقفرتلقد

العقيدةسببلفيتضحية،ونفيسةغاليةتضحيةكانتالهجرةفانولذا

وصيلةمىالتىالنفصعلىافتصارفى،المسلماجلهامنويموتيميشالتى

والفذاءولكنهاأجلالمياهمنالطيوركهجرةاذنالهجرةتكنالفيرإلكلالانتصار

تمالى،لثهاخلاعماولذانذماومتاصاالدنياعنامدافهانيتسامتأرواحهجرة

للموقف،قجمباأوللنزاعتصفيةأوللمدواستسلاماالهجرةتهتكنول
من،المسلحةالقواتوتجديدالممرك!ميدانلخفل،مامرةعبقسيةخطةول!نها

ع!الح،خرمدانالىالمتحجرينالجاررينالافرادقيالصالحفيرالميدانمكة

الجيدين.الانرادذي

تحقيقاالمبتعبناءالىالفردبناءمونانعللاىنقطةاذنالهجرةكانت
منمن!هراوكانت،للطاتةوتجصيما"للننالوتجسيداوالثوطنللاستقرار
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نعرمناليأسومدمالباعللوجهفيوالسودالشداثعلىرب!صلامظامر

مننقلثهمبمخاضةرولةللسملصينأصبحوبها،وارثادعظةوفيها،الحق

العز.الىالذلومنالامنالىالخوفحالة

الكيدبسلاح،نومهلبقاءبهنفسهيحمىمابسلاححىكلاللهزودولقد

منبجلد،السريعيالمدو،التلونبسلاح،والحيلةامربسلاح،والاغراء

عليهولذا،الاحياء1كملهوبل،حياكافناالاليسوالانسهمان؟الشرد

نومه.منالاننلوبقاءأعدانهعلىللتغلبوالحيلةوامرالقوةالىاللجوء

المدينةأملوبينالعربيالرسولبينالمقبةليالمبايمةعقدابىاموبعد

وعلي!بكروأبوالعربيالرسولالامكةفييبقولم!بالهجوةللصسلهينرخمى
تعجللا:لهفيقولبالهجرةالعربيالرسوليستاذنماكثيرابكرأبووكان

لو!رلاموالعاحبذلكيكونانبكرابوفرجا،صاحبالكيباللهلول

راحلتينو!لف،ليصحبهالمربيالرسولعلىنفسهبكو،بووحبس،بيالعس

وجهقمماللخروجوأعدم!الش!مناأضهرأربعةالخبطوموالسمرورقعنده
قظعلىالندوةدارفيالمشاورةبعدتريشراياستقرولما؟الجهازأحث

الليلةرء!هثبتلا:وقال،بذلكوأخبرهجبريلافاه،العربيالرسول

الدينة.الىبالخروجنيلكعندلهاللهوأذن،فيهتبيتكنتالديفراشك

بكرةاماالنهارعلرفيأحدبكرابيبيتياتىالعربيالرسولوكان

بالهجرةفيهلرسولهتصالىالذاذنالذياليومكاناذاحتى،عشيةواما

صاعةفيبالهاجرةبيالعسالرسولذمب،قومه!رانىبينمكةمنوالخروج

السامةهذهلياللهرصولجاءما:قالبكرأبو5،رفلما،فيهاياتيلاكات

و!لسصيىهفىبكسأبولهتاخرالمربيالرصولدضلنلا.حدثلاسرالا
له:وتالالمربيالرسرلفاخرجهماوعائشةأسماءابنتاهعخدهو.كافتمليه

رسولياالصحبة":بكرابوقال،والهجرةبالخروجلىأذنقدتحالىاللهان

.الفرحمنيبكيبكسأبوفكان،نعم:قال،الله

خطةحاجفاي!ةليفماالتدابيراتخذربانيبوحيالعربىالرصرلولكن

لهايتسمعانالهثهمبدابنهبكرأبووأمر؟قريشتحبطهاانخشيةمجرته

ذلكفييكونبماالغارفيامىاذايأتيهماثمنهارهفيهاالخاسيتولهعا

منلي!ثربافنمهعليهصايرمىن1فهيرةبنعامرمولاهوأمر،الخبرمناليوم

الطريقكلليدلهامامرامادياالدئلبنيمنرجلابكرأبوواصتاجر،لبنها

ووامدهالراحلتيناليهودفعنأمنه،الليئىالديلميالارق!بناللهعبدلهيقال

مكة.منساتمسيرةعلىوالفار،ليالفلاثد!بثورفار
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نمميبجلدثابانتخابوقرروادارالندوةفياجتصمتقدتريشوكانت

دورويتفسقفيقشلونهواحدرجلضربةبىالمىلوم!رلايضربونقبيلةكلمن

.مدراويذمبالتبانلفي

عمفو،شهرآخرمساءالخيسليلةالموعودةالليلةمنالمتمةكانتولما

فيثبونينامحتىهو!عرتثمالعربيالرسولبابعلىبعكةالنفرمؤلاءاجتع

الخعسةيصني،تجتمعواحتىتقتلوهلا:جهلأبولهموقال،ويهلكونهعليه

تاب!تموهانلكميقعمكانمحمدمذا:لهمويقول؟الخصسةالقبانلمنرجال

لموان،سنهاتاكلونجناتالآخرةفيلكمويكونوالمجمالمربملو&كنتم

نقال"فيهاتحرقونفارالقيامةويومالدنيافينبحفيكملهيكونتتابم!ه

اصدمم.وانتيكونوكذاأقولكذاوالقنمم:العربيالرصول

ه!عابنالاولللفدانيفالواحتصاعهممكانهمالعربيالرصولرأىفلما

فاتهالاخنرالحنرمييبرديواتشحفراثيعلىنم:!لالبابيبنعلي

اذامذابىدهفيينامالعربىالرسولوكان؟منهمقكرمهشيءاليبايخلصلا

وأمانته.لصدتهعندهترضعالردائعوكانت،املهاالىالودانعمذهورد!نام

قولهاليومنلكفيالذنزل1وماالليلةتلكالنبيفراشفيعليفبات
ويمكرونيخرجوكأويقتلوىأوليثبتودكغرواالذينبكيعكرواذ،:تعالى

.!30الآية،الانفالصورة9"الماكرينخيرواللهاللهويمكر

علىاللهضربوترؤوسمعلىقامالغارالىالعربىالرسولخرجولما

وجكلشابمنقبضةفأخذ!يصىسررةول1الليلةتلكليوتيلأبصارمم
الاذقانالىنهيأفلالاأعناقهمفيجعلناانا،:9يقرومورؤوسهمعلىينثره

نيفافشيناممصداخلقهمومنسداأيديهمبينمنوجملنامقحونفهم
.!8الآية،يسسورة؟"ببعرونلا

بالآخرةيؤمنونلاالذينوبينبينكجعلنان1القوت1قرهـواذا:قلاثم

.م45الآبة،الاساءسورةر،مستوراحجابا

ثل!لاليالبيت!رفيلهكانتخوخةمنفخرجابكرابيمنقلأتىثم

بكر.ابيوآلعلىالابخسوجهمايملمولالليلمنالاخير

؟تنتظرونما:وقالآت3فاتايتحدثونوجملواساعةبكةالمشركونوأقام

خرجتدأوليىوخيبكماللهقبحكمقال"،محمدافنقنلنصبحانق!نظس:قالوا

ببردهمسجىذلكاوليس:جهلابوقال؟الترابرؤوسكمملىوجكلعليكم

جعلواثم،الترابفيهفاذارأسهعلىيدهمخهمرحلكلووضع؟كلنناوالآن

ويحسبونهبالبردمتشحاالفراشفيعليانيرونالبابشقمنوينظرونيشطلعون

يبرحوافلم،بىدهعليهنائصالمحصدمداانويقولونفيحرسوفهالمربيالرسول
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ين1:لهنقالوا،الفراشمنعليفقام،مليهلوثبواةأع!بحواحتىكذلك

المخبر.ذلكع!قنا:جهل)بووقال،ليعلملا:قال،ع!احبك

فانصرفتبهجاءلمنالجعائلوحملتالعلرقوأخدتقريشناجتعت

الجبلبلفوافلماالمربيالرسولاشواقتصوا،ثينايجدواولمعيونهم

مليهم.اختلط

ملمكفرضالذيان،:الآيةليمكةالى3بالعودالالهيالرحىجاءولقد

.م8،الآية،القصعىسورة؟،مبعادالىلراددن1القر

وان،:بالآيةالهبرةليللابهانتصروابالذينسيطبحتمالىبأنهوكذلك

قليلا،الاخلافكيلبثونلاوانمنهماليخرجونكالارضمنليشفنوفككادوا

.!76الآية،الاصراءسورة؟

الا،الترابرؤوصهمعلىونعالذينمنأحديبقلموأنهوتعومكدا

.كدريوموقتل

:الابياته!مذلكبمدمليواننأ

والعجرالعتيقبالبيتطاىومنالثري-!طىءمنخيربننسيولهيت

المكرمناحهالطولنولنبهبيمبهرواأنخانالهرسول

سترلهلكااحهحفدلهلماموكلامناالغارليالهرسولوبات

والاسرلملقتلصنفسيوطنتولديثبتوننيومااراميهموبت

كله.مالهاحتملالخارالىخرجلمابكربا1وان

اتجاهفيمكةمنالجشوبفيثورفارالىوعناحبهالعربيالرسولوانطلق

تو،الموترمبةلهمنمزلموحشكهفر"وثوغار،المعلاردينلتنليلاليمين

ولكن،مسمورثمبانيروعهأورميبوجشالظلامعمايةليمقتحمهيفاجىء

باليقينامنلأتالضجاعقلبهلانالاخطارمذهيتهيبيكنلمالعربيالرسول

بيالعسالرصولوأحكمءالاخطاربهايىاغمدرجةالس!ومنوبلغ،والثبات

المدينة.!لريقليليسمكةأسفليقعلانهثورغارنجاختارالخطةتبير

ومرةخلفه6ومر؟مامه8مرالمربيالرصرلمعيمشىبكرأبووجكل

بكربا1يامذاما:العوبيالرمموللهفقال،يسارهعنومرةيمينهمن
واذكرامامكف!كونالرصدأذكراللهرسوليا:فقال،فملكمنمداأعرفما
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وكان؟مليك،منلايساردعنومرةي!ينكمنومرةخلفكفاكونالطلب

أطىافعلىيمشىوكان،الغارالىعلىيقهفينعليهخلعقدالمربيالرسول
بكرابو51رفلما،رجلاهحفيتحتىالارضعلىأثرمايظهرلشلاأع!ابعه

ضرصلكاوتالخارأقىحتىيضتدوجعلكاملهعلىحملهالحالةهذهعلى

الطلب.علىنمية،الطريق

الغارلهتلصمىال!ربىالرسولقبلبكرأبودخلليلاالغارالىاتتهياولما

مشهوراالفاروكان،بنفسهالعربىالرسولليقي؟حيةأوشعأفيهلينظر

،اياهنالقهثوبهفقجحراوجدكلماوكان،والوحشالهوامسمكنبكونه

وان:فقال،حيةفلدغتهعقبهفألقصهحجرافلقي،كلهبثوبهذلكفولحتى

اللهرسرلياادخل:قالغ؟اللهر!موليلدغأنعنالياحباللدلحةكانت

ل!غةمنمتألمافكانبكرأبووأسا،واضطجعتخل،مكانالكسويتفاتي

عنهفسالالورمافىبكرأبىعلىالعربيالرسولرأىاصبحاولما،الحية

كرمت:قال،أخبرتنيملا:الصربىالرصوللهفقال،الحيةلدفةمن:فقال
والالم،الورممنبهمافذمب،بيدهالمربيالرسرلفسحه،أوقظكأن

ال!ربي:الرسولفقال،فملبمافأخبره،بكراباياثوبكفاين:قالفم

.الحوضعلىوعاحبيالغارفيصاحبيأفت

أبينىوزمرما،فيلانىأموتلقب،الراءةشجرةوتعالىتبارىاللهوأمر

الينكبرتاللهوأمر،الع!الرسولوجهفسترتالفاروبهفيفنبتت،كالقعلئ

إدئهوأمر،العخكبوتخيوطمنأومىومل،خيوطهاالخاروجهملىفنسجت

أسفلفيباضتاحتىبابهعليفصششتاالغاربفمفوقعتاوحشيمينحصامتل!
-ت.النقب

أعلامامكةليوطلبوهشتهم*طنارىاالمربيلوم!رلاتريشىففتولما

ناحيةذمبالذيفوجد،مكانكلفيأئرهيتبعرنالقافةوبعثواوأسفلها

علىوشق،ثورغارالىاثنهى!لماانقطعحتىيتبمهيزلفلممنادأشهئرر
لهي!ابأنفسهميطلبونهلدللأكعلفقواوجقعواالعربيالرسولخروجقريش

يىدهلمنبميرمانةوجعلو!،عنهنمبعدفيمايطلبهمنويىصلونمنهمقرب

ادخلوا:منهمقانلقال،العنكبوتفسيجوعليهالغارفمالىانتهواولما؟عليهم

منأتدملعتكبرتاعليهان،الفارلليأربكمما:خلفبناميةفقال،الفار

نلكفعند"الفارمذامنعطلوبكمعاوزماوالله:القانفوتال؟محصدميلاد

رمموليا:فقال،ممناالقانتحزنلا:ال!ربيالرسوللهفقالبكسأبوحزن

نلنكما:العربيالرصولفقال،نا1لرتميهموفعنيأحدممنظرلوان
:يقولونالغارحولوئممالايميناكضربرنالطلبوجعل؟ثالثهصااللهباثنين

.العخكبوتبيتوتفسخالحمامبيضلانكسرالغاردخلالو
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ول1وبصحصدجل!منوأسفلهامكةأملىلييناديمخاديا!هلور2أأمرئم

بعير؟صانةفلهمليهدلأوقحافةأب!بابنجاءمنأوبعيرمافةفلهمليه

الخارلي-مكثهماوكانيطلبوغهامكةببالملىيطوفونالمشركونيقلفلم
.ثلا:لمال

عثدمافيييتعلمهمايختلفلقناخفيفائقفانمابابكرابيبنمبداللهوكان

أمرايسعفلاكبافتقريثىمنلهيصبح،بالسحرمندمسامنوبلحبالخار

أسساءوكاغت،الظلاميختلدحينفلكبخيريأتبهماحتىوعاهالابهيكادان

بكر،ابيمولى6فيبنهامروكان،يصلحهمابمامكةمنثأتيهمابكرأبيبنت

لامها،عائكمةأفىاللهعبدبنللطفيلمصلولىوموأصلاللوناسودرم-ور

بدراوضهدفهلجرعثته9وجمكرابوفاشتراهاطقليعنبالاسلامحسنوكان

رعياقسعلايىصكان.سنةأربعينابئوهوس!ونةبئرورمواصتشهدوأحدا

سص!لثهعبدضدافاذا،!ذبحاقاحتلبايالفنمعليهسااراحاسىفاذامكةأمل

وكان،عليهي!غىصجالفنمأثرهفهيرةبنهامرتبعمتسمامنبكرابي
خلالمنسكيامينمتياسسن-مابطينعملمدينيسيرونومامروأسساءاللهمبد

اثرمم.ل!نيلكيالشعاب

وبعيرببعيريههاالدليلباءمماعنهماالناسوسكنليإلئلاثمضتولما

بكىأبيبنتأسماءواتنهما،واعداهكماالفاربابالىبالسحرثلاثعبح!له

ال!ضر6لطقت،باثختوننطاقهاشقتالسفرةأرات.قعليقولما،بهمفرتها

ضبرةبنمامروجاء،النطاتينبذاتسمتولقابالاخرىوانكطقتبواحدة

العلستي.ليليخدمهما

:قالغفنملهما2لهقمميب!علاالرصولالىالراحلتينبكر)بوكربفلعا

لي،ليسبميراأركبلاافى:المربيالرصولفقال،وابيمي1لهداداركب
أخذتها:قال،بهابتعتهاالذيبالثمئولكئلا:قال،اللهرصوليالكفهيقال

و!لعكصة!اللهرصرليالكمي:قال،بذلكأخذتهات:قال،درممبثانانة

فركبا!-نفسهبالالاهجرتهتكونلاأناحبالمربيالرصولن1ذلكفي
أرقد،بناللهعبددليلهماوكان،لههرةبنمامرمولاهبكو،بوواردف،وانطلقا

.بالعلرىعدامامراكانفى

نيهاالمسافريصاونلاموصشةوعرةوالمدينةمتلينالتيألادضوان

محا3ثرقيولها1علرقويتخللها،وماءزرعمنالسفر!ناءعنهيخففما

فبيو*طفيهما،الشالنحوينحرفثمالحجازجبالسلسلةيقطعنجدلبلاد
الدليل،اختارهالذيومذا،بدرايحاذيحتىا"لاحمسالبح!لساحلوحاذ

!دثما،الحجاجكوانلتسلكهكانتالذيبيخهاالاوس!الطريقوظلثها
كشيليهاأفرىليميةطرقومنا&،كعدنيعاالساطيالطريقمعيجشعع:

المؤت!راسات
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مذاجادةيسلكلمالدليلأنبيدبصعدمقةالاالابلقجتازماولاالوعورةمن

منثفادياومنا&منايلتويوكانالسيرياتصرفوقد،تماماالمالوفةالطريق

يسلكهاني!تدول،معلروقغيرسبيلاا!هبفسلكاثرمميقفومنيلحغهمأد

ملا!ملايثحاثىأيومخارمهالعلريقاخفاءبهمأخذكنت:الدليلوقال،الناس

يمنىيردماالتىالمياهمواردملاحظةمع،الحيطةليزيادةوذلكالم!لسوتة

.المغيرةبرا!نملاعلىتفعأوالرماة

اسفلالطريقعارفيحتىالساحلكلبهصامضىثممكةا!فلبهصافسلك

ثمامجاسفلملىبهماسلكنم،ميلاوئلاثينسشةمكةمنوتبعد،مسفان

قديدمنوقىلافحدرحتىقريشترص!دسنخوفايعينهكلالعلريقتر&
العلريقعارضحتىبهمااجتازثمالخقاعيةضالدبختعاتكةممبدأمخيام

العلربقمنتعفنحونيبقعوادوموالجحفةمنقريبالخراربهصافسلك
من،لغفواديثعمرابغواديفيالمرةئنيةب!دهوسلك،والمدينةمكةبين

لقف،مدلجةجازصتىيسارهملىفوو!ملاالطريقجاعلا،النخلواديروافد

مدلجةا!تبعلنثم،الشمالجهةمنالواديفيقفيغىالتيالكبيرةالتلاعمن

يقمنمرحجبعلنفممجاجمرحجسلكثم،م!روفةتزاللاومي،مجاج
علىبهمااخذثم،كشدأمباممالآنويمرف،كشدذيبطننمنيو!نملا
مسشويةأرضذو،المعروفثقيفواديروالهدمنعمخيروادومو،الباجد

السلمة،أمالآنويسمى،سلمذابهماسلكئمالاجردالىبهمانزلنم،ص!لبة

بهياجازنم،المباديداوالمبابيببامممالمعروفةومي،الصنيانةئمأعداءثم

الأنيدصىمماقريبشعهنوادينيهيفيضعظيموادومو،القاهحةيعلن

الجنوبعوبويمتد،غفاربنيشيا،السقياقديماتعىوكاتتالبر&ام
وواريثتيفكواديكثنةأوديةفيهوشجتعالابواءواديلييفينىحنى

بجملفجاءواصنلسيرالابلأحدعجزوقد،المرجبهامبطثم،النخل

فرجثم،المدينةمنليردهمنيدةبنمسعودلهيقالفلامامعهوبمثوا(سلممن
صعبةوميركوبهييئعن،الغائرثنيةا!هبنلسكالعرجمندليلهمابهصا

عقيقومر،العقيقبعلنبهمامبطثم،بجهدالاالابلتسلثهاولاالسلود

بنىالىالعلويقملىبلنامن:وقالالدليلسألالواديمذاوفيالمدينة

بضواحيالماليةمنقباءفيديارممالاوسقبيلةمنبعلنوممعوفبنعمرو
بعلنالىالظبىعلريقعلىفانحدر،ندلوهكيلوصتراتخمسةعنهاوتب!دالمدينة

الربيومدخلاتالاوديةيهبطونونفاؤلنشاطليكصادتهليلاالسبريفن،3ر
قباءوع!لواحتى،السافيةالرمالفرقوبنسابونالوعرةاليقابوبتسلقون

.النلهيرة3قاوقامتعتدلهأنال!ثسسوكادتالتالىاليوممنالضصاضتدص

منالاخيرالثلثقيمكةمنخرجاورفيقهالمربيالرسولانالافلبوعلى

الغارنيوبقيا،الاولربيعضهرأولوع!باحصمفرشهرأخرالخييسليلة
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ومكثاالائنينبومص!نفوصلاما!باءالىمثوجهينلخرجاالاثنينع!باححتى

ليالصلاةأدركتهولما،المدينةالىمنهاالغمصفيففادراماالجمصةيومحتىفيها

سيرهتابعكأ،رانوفاءواريبعلنفيمرةلاولالجممةبالناصعملىالعلريق

.الاولربيعمنعشرللسادسالموافقالجمعةيومنلهربعدونيلكالمدينةالى

يعللبرنخاوالقومارتحلناتيداجتيازنابمد:قالبكربى1منروايةولي

الله0رسوليا:فقلت،جعشمبنمالكبنساقةالامخهماحديدركنافلم

دعا!منادنااذاحتى"معنااللهانتحزنلا:فقال،لحقناتالعللبمذا

فييعلنهاالىفرسهقوائمفساخت،ثئتبعااكفناهاللم:فقالالرصولعليه

اللهفادععملكهذان1ملمتقدمحمدياتوقال!خهافونب،عملدةارض

كنانتيوتهالطلبمنورائيمنعلىلاعميناللهفوفيهأنامماينجينيأن

حاجتك،منهانخقكذاموضعفيوغنعيبابليشعرلافكسهامنهافخذ
عنه،يمودانساقةارادفلما،وأطلقه،بهاليحاجةلا:الرسولفغال

بنك!رى:قال،كسرىبسواريصورتاذاساقةيابككيف:الرسوللهفال

نع.:فال3مرمق

الىكسىسراراومنهماالفنائموورودالفرسملىالانتعثاربمدال!هلو

وكان،!راقة،عمرالخليفةطلب،المدينةفيالخطاببنعمرالثانيالخليفة

له.ال!ربيالرسوللومدتنفيذاكسى!وارىوالبسه،أسلمقد

:وفالردهالاالطلبمنأحدابلقىلاجعلأصحابهالىساتةرجعولما

الوجه.هقاكفيتم

ورنيسهم،ورلجبنيأميروموجعشمبنمالكبنصاقةعنروايةوفي

واحدليكلديةبكووأبيالرسولليجملوا)نهمقريشرصلمنجاءنا:قال)نه

مجالسعنمجلسفيجالسأنافبيخا،أسرهاوقتلهلمنالأبلسنمائةمنهما
اصورةاننارأيتتانيساقةيا:نقالعليخاقامحتىرحلأقبلقومي

بم،ليمهمواانهم:فقلت،3أنهمتعرفتوأعحابهمحداأفلنهابالساحل
ساعةالمجلسفيلبستئم،بأعينخاانطلقواوفلاناوفلافالهلانارأيتولكنك

1كمة،وراءمنومي،يقرسيتخرجانجاريثيفامرتتخلتتمتثم

.الارضبزجهفخططتالبيت!ومنبهوخرجترمحيخذت9و،عليفتحبسها

و،خذقريئىالىأردهأنرجو2وكنت،نرصيأتيتحتىالرمحعاليةوخفضت

صنهالهخسرتبيفمثرت،مخهمدفوتحتىبيب!قتورفمتهافركيتها،الابل

ضرمم1،بهافاسشغستالازلاممنهافاستخرجتكنانتىالىبيديفأمويتفقت
!اازلولم،الازلاموعيتفرسيفركبت؟كرهالذيفخرج3لاأم
بكروابو،يلتفتلاوموالرسولقراءةسستحتىبيتتربالطلبفي
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!نها،فخسرتالركبتينبلغتاحتىالارضليلرسييداصاخت،الالتفاتكصر

*عالائرظهرحنىقائةوكسنوييديهاتخرجتك!فلمفنهضتزحرشهائم
،أكيهالدينخسجبالازلامناستقسمت،كإلامصارالسياءالىساطعفبار

لقيتحيننفسيفيووقعجئثممحتىفرصيفركبت،فوقفواباولامانفناديمت

قدقومكان:لهنقلت،محمدأمرسينلهرانعنهمالحبسسنلقيتما

الزادعليهموعرضتبمالناصيربماأخبارخبرتهم1و،الديةفيكعمبوا

نألسالت،عنااخف:كالانالاشيئايسألافىولمىن(زريفلموالمتاع

فمكثابابكرأبوليفكتب،وبينهمبينيأيةيكوناميناكتابالي!كتب

الطلب.عنهمأردرحعتثمكنافتينيفبعلته،للىالقل

ملىكغصصراقةجمل!الدينةالىورعل(قدالمربيلو!رلاانقرلاولما

،جوادهقنميةمنكانوما،العرىالرصولامرمنوفاهدرأىمااكش

لامملامشبادلكسكونأنوخشواممستهقريشرؤ!عماءفخافعنهمذاواصعكر

البيتين:ن!!مالاليهجكلالطوكتبف!نشا؟كئير!نم

معمدبنصريستفو!كامرالهةشيهكماخاقانيمدعبني

وسؤلهدمزبعدشتىلهيمهمهحضمكم!و!غلالابمليكم

بهل:أبيالىارسلهاوالايياتمذهصاقةوكتبفانشا

!ائمهتسوخانبوايلا-شامداكنتلووالهصكمأبا

يظومههـالهصنوبرمانرسولمعمدابانقشككولمعببت

م!لمهس!بلاريومالنااخاللهاننيمنهالقوملهكقمليك

مسالمهطراالناسضيعوانلانهملهيهالنصرتودبامر

،دنهرسولوجهن!أماندريلياليثلا:مكثنا:بكرأبىبنتأ!صاءوكالت

:يقولومونهيىوولانهيسسعووالناس،ماتفاسعناص

ممبدم1خيشيحلارلهيقينبزانهضرالناصربالهجزي

سدرلهيقأمهمىمنلهلح5تروحاشمبالبرنزلاممما

بمرصدللمؤمنينومق!ممماكماتهممكانكمب؟بنيلعين

المدينة.الىوجههوانالرسولوعهعرلنا.حيثكولهمسناللما

امية،الخنخالدبنتماتكلامصبدأمان،قمهبعندبقالطرليلهموكع،وما

فسالموما،وتطمقسقيةالخيمةلهفناءقحتبي،جلدةبىزةامر،ة،كافت

القوموكان،ذلكمنثينامندما!ميبواثلممنهاليشترواولحسات!را

الرسولرظ!هل؟القرىأهوزتكمما،هندناكانلووافه:فتالت،ئينسم-نيلصرم
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خ!فكاثاة:فالتمصب!،آاياالثلةه!مما:فظلالضيةكسرنيئاةالى

أتأذنين:قال،!لكمنأجهد:قالت،لبنمن!اهل:قال،الغنممنالجهد

الرسولبهاندعا،فاحلبهاحلبايهارأيتاننمم:قالت،أحلبهاانلي

مليهفتضاعت،ثاتهماليلهاودماوجلمقاللهو!مىضرع!ابيدهومسح

،الهب!ءحتى.علاها!ثفحلب،الرمطيريخىباناءودما،واجترتودرت

نمآخرممالرسولثربنمروواحتىأص!عابهوسقىرويتحتىسقامانم
.وارتحلواعندمافادرهثمالاناءامشلأحتىبءسعدئانيافحلب)راضوا

4العوامبنوالزبيراللهعبدبئطلحةلقىالمربىالرصولانوأيضا
لالرصطلحةفكساالثاممئقانل!تجاراكانواالمسلينمنركبفيالطريق

.بيضاءثياباككرو)باال!ربي

ئيخ،وهو،بكراباف!رموموالمديخةالىاقبلالعربىالرسولو-ان
منبكر،ب!يافيسالهبحكراياالرجلفيلقى،يعنفلاصابالمربىوالرسول

!نيانهالسافلفيحسب،السبيلمدينيالذيمذافيقول،بيكبينمذا
الخير.سبيليمثى،.وانصاالعلريقبه

ويردهالعربيال!سوليلعذلمنالابلمنمائةك!لهش!ملتلماوانه

الخروجعلىالسعفحسلهبذلكالاسلصيالخعيببنبىب؟سمع،مميهم

فتلض،سهمبنيمنبيتهمل1منشمينفيفركبثالعربيالرسوللقصده
يدةبىأنا:فقال3انتمن:لهقال،يتطيرولايتفاءلكانالذيبىالمسالرصول

امرنابروبكرأبايا:وقالبكرأىالىالمربىالرسولنالتفت،الخصيبابن

!لصنا،ةالمربيالرسولقال،أسلممن:قال؟أفتمن:قالثم،حن!صو

بىيدةفقال،بكوأباياسكفرج:تال،سمينيمن:قال3ممن:قال

الله،رصولالمطلب!بدبن)نمبدبنمحعدأفا:.قال؟أفثمئ:دللننسول

ممهكاقىمقوأسل!بريدةلهاصلتالهثهالاالهلاانأضه!د:بورلهدةنشال

أعبحفدا؟فير"مكسمينعلانمينسهمبنوأصلمدثهالحسد:بىيدةقال،حصيعا
ثمصامتهفحل؟لواءمعكالاالمدينةتخللااللهرسوليا:6بىيدقال

المدحنة.رخلواحتىيديهبينمشثمرمحفيئدما

6فداكليخدونكانوامكةمنالرسولبخروجبالمدينةالمسلصونممصعلما

يومافانقلبوا،خارةأبامفيوذلكالغلهيرةحريىدممصفيثثظسونه6الحسالى

الظلالوقلستالنهارارتفعوتبيوتهمالىأووافلما،انتظارمماطالوابمدما

واع!حابهالرصولوكان؟بغدوءيخبرم!رجلصوتالناسسعع،الحسواشتد

وكانراالسلاحالىالمسلصونفثار!بيضاءثيابالابسيننخلةظلليقىلواقد

فقالت،3الحربنلهرالوصلوتلقوااليهمانتهواحتىالاشارمنفسمانةزهاء
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السلامافشواالناسأمايا،:الرصوللقال،مطامينأمنيناقعللقا:الانصار

الجنةتدخلوانياموالخاصبالليلوصلواالارحاموعحلواالطعام،أعلسمو؟

!موالبخاريسلمالئمميخانرواه؟،بسلام

منزلفيالمدينةاعلىشلصتىقباءفحواليمينذاتبهم!عدلاو!نمو

.الاوسمنعوفبنعمسوبنيمنالهدمبنكلثوم

:قال،صلامبناللهعبدفيهماليهودمنقوماليهلينظرخرجفينوكان

.كذاببرجهليسوجههأنملتاليهنظرتفلما

ايهميقلنيتراءينهالبيوتلفرق!ل!واتقانحتىكلهااندينةاملج!خؤ

وملىالعلريقفيالناسوخرج؟بهشبيهامنظراراينالما؟موأمجم؟مو

جاءاكبرالمته،الهثهرسولجاء؟كبرالله:يقولونوالخدموالغلان،البيوت

-:الدفوفنقرملىينشدونالمسلمينوجصيعوالصبيانالنساءؤصعل!محصد

الوواعثنياتمنمليناالب!رطلع

داعلمهلهصامامليناا!شكروعب

ا!اعبالامرجنتلهيناالمبعوثايها

طاعخليامرحباالمدينةكرلهتجنت

ودانمهمللناص.أدىحتىوايامهاليالئلاتبصكةطالبأبيبنمليواقام

حتىبالنهارويختفيالليليسبرخرجئم!لردماوخلتالرصولعندكانتالي
.بثباءالرصوللحق

ثمالجممةبوآصتىفيهاومكتالاثنينيومتباءبيالمسالرسولووع!ل

دامتومكذا.النلهربعداليومنفسلياهل!صولالمدينةالىالضصفيمثهاخرج

يوما.عثرصتةالنبويةالهجرة
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:-والموابعا!الهر

.3!لاالقران

مسلم.سى

البغال!كاصععح

للواله!ع.المنانيا

.شامابن8سر

حعر.لابنوالنهايةالبلكاية

نفيس.انفساحوالرالخميسظرن!

بكريالديارالعسنبنسدبنحسينللشيخ

6الدرسردللاسناد.العسكريبر!لاقار!

البوطيرضانسيدسصدللدكور.السيه!ه

النبارسسلفىصدللدحور.الاسلاموظهورالمرب

حسئميمابىاصسئللدكلسور.الاسلامتار!

ترجة؟.مارتمايكلللدكنور.ا!وانلالمانةفيلهراسة

والمعاميصيصامممدخالدالامتاذ

صبانو!ساند!حا
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القبلةلمعرلهةجهةالمستخدعةالالراتبضي

لورثهارديتشار.د

الجهةأو،القبلةجهةلمعرفةمدةطرانقالرسطىالقرونلياستخدمت

منعددافنرضولقد،علواتهمفيالمسلمونالبهايتجهانيجبالتى

برامين.ايةالىالاصتناددونولكنالمثلئاتبعلمقتعلقحساباتالفلكي!

حدولا20*20المثالسبيلملىعدةجداولرقبتالمجالمداولي

حواليوكانتءامرمةمكةررينةعنوالعرضالعلولخطوطفيللفروتات
ولقد،تقريبيةبصيفةحسبتالجداولمذهو؟كثس1،2،20.0000

الارتفاعلقياسوالملاحةالفلكفيتسشخدمالتىالاداة،الربعيةالةاشخدمت

فيشانيةأخرى!لريقةومناك،درجة90الىمقسومةفوسمنعؤلفةومي

علىالتاناستخ!متولقد،الشسيةوالساعة،المحرابميالقبلةجهةمعرلة

لنصفها.أوالارضيةللكرةالمبانرالثمئبلمشكلةحلت،المبالهذاليالاقى
وقد،4871رقمتحت+دمئمقالظاهريةامتبةليلكلتيهمامخعلوعلاتومناى

جهةةف!عمالىللوصولفعلياالمستخدمةالوسائلعددمنأحدنايثساءل
منبوعلا.الاخلبملىيكونالمساجدكئرليالمحرابخعلطلاذا،المصلي

قعدالقبلة!ةلمعرفةاستخدمتالتيالادواتأنفي!ثكادلىمنادوليس

.يط!ولاالترونليالمتنوعةللعلومحتصيلافتيجة
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http://www.al-maktabeh.com



*9"!ل"8*"5!"!*ي"ء8!ط!+
!.طن!هال!8!نه

ة،!،!"ةص!ر."8*لم

3ز!!!نةآط!سوبم،ءإ8!هةف!!لكقه!5،ول!!،كي!8!هح5،هط!مك!لأ4!!فى،*ه8كل!هم!،ط

،ه"ظ5طلو!ظ!هـص"ه!هكل!8!!4هك!"!،،ط!ك،"!،.،!3حةنه8!!"(66.")،

ذ!"ط!"ه+ططحمة*!هله!،5!،55!!348*ك!،ءك!!طة*!!4!ع!،ه*."4ة98ط!م

ق"هي،!ه53!يءحول!!4!"ةآط!مه!هفة!ه!5،م!طفى5،!ح!لأهله!ءكهة!.مط"!!!،ء!.

9ط!م،!فى!!نه"53*!53!!3(*ه4له!!ك03*ه)ط،ذ"آطكا*!9كن!!ص4!!!،!.

!،!!ن5!،ـه5335!لك8ه"!

؟.:7!*،!!نآ!،048ولحيي!

4؟.*هك!ح!م!!فه!ة،ه!!،!هلهكم

-:،*!اك!*"!!!*ه"5صه،صة

*!.-.04-".!ء*!!كح،
"هن!ءم!كنة،303ط!سني8،ء

7ة"."

88هـ3هـط3ه!ص،،!!*!ف؟533+!38.+"!فىء"!آط5!ههـكه!4!ن+لهح!ء

59،!طلاه3ه!ش6"40!*!3ه"همل!:"

6034-3"ه!!508-86!ل!هـ،!*

"ط"*!مهء.ثهك!هله5ـهء*!*هل!!"ه!ن!ه،!ممه"!لـه!!!4*هه4!ك!يك!".53آ!"ء4

!ط"همس!ط،،،م!ط!!هصلأذ!،*!م،5(*ه"8*،!474)ب!ءآفى!!-له!ة8!طلا،كه!
ط،!س!58!!،س2:-

ط!،=8"85
6ة5(!-!!)

ة!!"*!!8.!ءف!فى
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!هـ!ه!ل88"!!س08!!فى!ه!"!+!م!؟!؟كا!،ه"5،!،كل،9!.ه!ث!!،ه*95*ممه"

7،!"ط!8+!!!،ه!!2004"ه300!!،!-!"ـه5*"*!!طح،!ء!"آ5!!،200

ه*300-8ء8فىهلأ8!طء،ط!8"!20038*20*ه30*30ط!ه!!*8!ة.لل!!!8ذعح

هـ5!8!خ3"8ضه!،*!!"!،"ههلأ!سفىه!!،ه"طه!مك4ه+آط!!،،ي!لفى!ه!!8!9ء

كاكل!،!م"+هص!م،-!8،ط!م*ط*!طكل!ف!كآة!"هط3"!!"53!ي!،!!ل!ئ"كأةهه!م!!ع!!!آ

نا!كاهـ"ه!ح!م!،!هـ!ول!!؟.!ط"!م!!ك!!ل!5!!*+ح+،،!!!لههم!!ص8!!"!،طه!ه،*!،

هـة.هـ!نةه5!،!ع2ط04!39!لأ3ه!ملكهءء4،ط!س8+ط!مح"!!نه!،ةه!!،ءه!هن!محعحح!ه!!ة

!طه!!.3ذ!!لا3،ة"صع!!ع!!ك!8"مح!هم!!ه!ف"!،!ه!عة!"!ي0،4!*!آمحط9ذهاط

كنه!آح،3:!فىءط!"!نه!!ةهله!!!ظح!،"5،!!فه!.

مكط"في،ءلح!38ه!ح4ط3ء!!!!ك!!*ه!!ه3ط!*،!!،آده!!!ةح4!ه،ه!!

.،"!!!نهفكح،!.،!"آه!ة!!ـهمكلد،ءطه!،هلىف*ح،!!!شصءطءط،"حفه،هه8هة!*"("ه+ط

هه"9!543!!)8!هـ"،ط،له!ه5.طآ!ه*يمكاه!هلآط!!!"ـه!،"ءـه،،ة!!".!!ذه!؟!!!!م

ء3"طن،88!طآ5"لهة!-هك،!(،"8طء!!،")هم!!مهدء8،ء*،،هـك!طحط!*ء83ط!م"ه.ووك!هه

!،!*ه+لحع!،!"!*5،نه"فىهاه!6ني"،!ه!ك!!دء3فىله!8محلأف"ءكا،ء،+دء*ء!8!ه!ه

ء!!طه*!ه!آله!5!كللا53!"!!ق!،*ه،ه!ط!ة*آهه!ث!!"8.

2.!!م!ء"ة""بم،،!عني8،ء،"ء4،7"ه!لمآ9!لم"ء،ءكأ!هما،

!6،هط!ك!!*3!"!!ف"!آءطط!ك!+!!،3هطه*يهم!!8،له!ء"،!ذطه+!هله!!4

هـ!!فى"ههءنهفى!"08هط3ذ35ه!ل4،هم!ط،،له!ءط!هم!آ!3هء،!ك8ءآ،طء"ه*،،!!"

،!ل!ءط3آ!طول8هـطي،!ض!(-كل3"..8!"ل!!ظروة!،"ـه،!!!مش!ءدم!ه3،*هـ8(،"همدكلهم!ط

ء!م!9)س53!"!ء!ط!ن38لا3"ه5!آ!،"!!!كل!!!*دء"نطح!+!عط!ك!*8ا!فمهط"ه

،ل!هءفىةط!!هء48!!!"!!ف!!م،احم!ج8،ه.كلم!نه!"!!لك!!3ء9طحم!!ههان!!ءق!5

ء،3!ممة!"!!!9!تةعخلأ*.ل!هـ!طة"!ءده!!ءه،9،*!!هه3!طآه!!ـه

*!!هنه!!آط!مه!لطه!."ط!م!+ء!ي4!م!!ح"ة!"لاء!."سى

،.هطكله"*ح!ء3ط!ـه*ط!ك"5*ه33ه!س،!سه!!8.4؟يء!!آء!ءطحه!!ه!،

ء!ـه!!34ءآ!طهصي*!!د!ء9!ط"ط!مء5ه،!مه!!84ءط*عط،ه!هءطفى"!4!هف!ه

ه،آ!ط!م4!ه3ه*"لحنح!3،ء"هي!"ء"!نه!9ءفى!ط!!ء!!*طن؟لة،!ه!هله!4!5،،!ط

!"ء3ؤآ!!"ءة،ة!مم3ءم!ط،آ!سههـذىف!!ح!،ك!طكه"!ء8"ط!هط!*!!،ه!،!ن،!8ط!

"،ة؟ه!4!هره،4!مه!ثيةك!!،ء5-!ـه!هه!!فه55ءلأ،ا!ف،*هكم.
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!ة
2.!فى!

2ء3!نله"حملأمط"ء!!ط،!هطء!*حهل38!!كطهلاط!!8ق!!8ط8"صل*ه3

""ه"كا،ط،!حهمكه!ء*؟!نة8.ط!نهمحه

3.*"همحلأفى"كهط*هم!5رر!"ة!آ"!ه!3ط!هن!ءي2ة!ه53فىط!م!ءآفط53!ول!م.ه!

30.آ60!،هـآذط،له!!8ه!8!هه!"،53طء8هـع!54!هـكة!ه،ط!طع!فت!*5،حملأآ

،!ح!!ه!!!،8!آطهم!ط،66!!وللهيه!88!،ط"!م!ط،ط!*ه!ط!3*ه.!رو!!ه
ههآك!ط!ه!ي04!!هطن!لكطلهلخ!هطيهـ!*،!طعشهطه"،"!لل!!هن!آه!محصطهمحلأ،ه!!ل!ط

53!!يء!.

!.+!،لو+2"!،!حم"*لو".هم!،!ي!،لهلهـ5!؟!"

هـط*هف!ط.محع!طق!!!لأطء*ءط5،!ط8،!ع!"!لعحنماءة"ص!،!!!"4ح!،

ق!!ن!علم-ط!فىههة"!"،!!ي!0*فطه8لةي!ه!8!ه!ءفط+*3-طثيه!!ط

!34!"،-"!!،اصف"!8!*!!كة!!!!،!ح!!هظ!!،!هن!طمح!كلأفى!ن5!م!

،!ه،!هـة"ه!كط."ه"(6..3)

8.!لك!ط"ة!52ـهه"ط!د!ي-!.7!آط!!ه،!ح.

2.ملك!"آاك8مثه!ء،عفمهح!ش!ط55،5حكا

3.ج*5!"!ء!آه!+++58"

4!*!!!!!8.*قىه!ةء
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5*

3.،،"

5.3*!+2ح*5!"*!!.

6."!"8!؟م!لفشحول!008آآ؟ةآح80!طكا!هفىهط!!!،*.!*!ه!طآ

،+كفمحه!*ء،مكلأفى!ت!*"طده.!ءرو*

!هل*!،!هلك!قه!:،ةهلكي82اك-!!!،2+=!"-*!ه*،!*53،؟ت!،ـه.

!!ل=!.هـ"عى!د،كاءهطه!ءهف!2!ل!*هـة!ح!ه!3"لح!ء،!ط!!!!!"2ط!ك!مهطه.

!!3!!نه!"!5*ة!66.".!!،،8ولى!(ه!6!."+ول!3)ذ8"هـهـح!له!،ط*ه!8

!سلأله("ذيكله!*هز!طفى!*!3ءةى!،ء3!!8ء).،!8"!!ءـه،!ل،هط!ل86+هط

حط*!ة"؟،طه!"8ء5مه؟"ءله!كأه!!".ل!*طصفة".8ه!ط8!*،ه"!فىط!هـكلفهء؟ء5هه

*رو"!ه8.0368!ه!"*ط8.س
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العضارةافناءليالعربممور

مطلقثماكولدحمورا

وتعلويربناءممليةفيأجدادهأمجادالىيشبرأن.المرالفسدعلىالسهلمن
دورأنالمالمأنحاءكانةفيالدراساتانمثبتتبعد،الانسانيةةرا!نحلا

الاغريقيةكالحضماراتسابقةفاراتونقلالحفاف!مجرديكنلعتاالصب
خلقعمليةلىتجد3ء،يقسرمامالجديالاسهاموانمالحسبوأثرومانية
دصلنحع!من!صع!اتاهذهفنبشماوكثيرا،وتطويرمامذهالحضارة
يثةالبتيير.العيوممجالفي!ضاصةالمريعتخلفناباورالنخفينحمتها

.ةرا!نحلاع!يافلاوعبلية

الدورحولالمونموميةمملوماتناقيالنقصملاحظةحقاالخريبومن

الفرديةمناثنماتنافيصواءوعلمىموفوعيبشكلوعرفهالعربيالحضاري

مدمالىعائدوذلكأحياناالغموضبهايحبطوالتيحولهكناباتناليأو

وميرفةتعلورماوتاريخوفوعينما،المنجزآتتلكلاهصيةكاليةوبفةمعرفتخا

فيها.التجديدوجه

ذكرتالديوبالشكلالعربيةةرا!نحلابهذهالتعريفمهمةأنأمرتوانا
الخشاطمنالفىمتبدةمو!مرلها-ذلكأسبابوابس!وص!عبةئاكةعملية

مملايشبرن1التاريخدرسمؤرخ7مننختظران-الصبعبمنوانهالانسائي

دورته)لي(النفيسابن)أوالطبفي(سيناابن)اكتشافاتأمصيةالى

..الخ..البعرياتب!لمالرانصةأعمالهفي(الهيثمابن)او(الصفيرةالدموية

توفرلعدمأعما!مفيةوالجدبالهامةالنقاطهذهييقانيستطيعلالانه

العالمعلىينطيقومدا،مذهالفرزلعليةاللازمةلديهالعليةفةالمعى

يخفققدانهفيرالمؤرخمنأفضللك!ثبالمهعةبهذهالقيامبستطيعقدالذي

يستطيعلاوتولهيلسولاعالماكانالذي-الكندي-فلسنةدورعنالتكلملي

يفهمكانوانمئلا(بالتهالمتدكل)الىدصالتهخلفياتومقارنةكفيلسوففهمه

حسن.بشكل!يهاال!لصيالجانب

والاديب،،والمؤرخ،العالميتطوعأن،وبالدكة،بذلكأقصدهما

الاهصيةعانبكشفاليبأممالهيزديأنملى،المطلعالقادرالعىبىوالفنان

لهيهيتمكئالذياختعاعهخلالمنالمربيشصبهضارةنيوالعضةيدوالتب

كانتالثيبالحناراتالملصيةوالمارنةالفرزب!مليةوالقيامالمارةمضممن
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بثلدبدورماهيتافىتأو.فيهاحضارتناأدتهالديماالشأثيروبمدىكائملا

جانبحولالقيمةالمعلوماتمنبحفنةوالفرزالفربلةبعدويخرجةرا!نحلا
شاقب!مليقومونالارضفيالذمبمناصكعال،والاهعيةوالتجدبالعظمة

التيالتربةمذهمنالنهرأطرافكلالث!وائبلفلصيافا1ومكلوعلويل

الى،العنافيالتبرمنع!فيرةبقطعالعناءمذابعدليظفروا،الدمبتحوي

ثمينةقلادةعمنعمنالمامرالصائغتمكنض!بالىب!فمهاوأضيقتجتان

منفردامنهاكليثيرقدعديدةلابحاثيون!ملاالتتويجومي،منهاوجميلة

الظيمالفكريللعطاءافضلعورةتبلوركدمتجممةفتائجهاانغيركبيرةأممية

السياسيةحياتناظروتفيوخاصة،اليومالاوانن1الذيالعربيللشعب

وان،ولععلاءللانتاجمعنويادفعا:االتسمذامننستلهمأنالعسبةوالاجتاعية

المربيالشعبدورحولأعدائناادعاءاتومدروسملصيبشكلتحر
واتما،الجادةالعلميةالمناظرةفيلهامكانلاالتيبالعواطفلا،العضاري

اوجهياحدللتمر!فمنامتوافصةمحاولةومذه.المدروصةالملموسهبالحقانق

بية.العستناحضار

الطبية:العلومتقدمفي!ورماناحيةمن

والحضارةالفرس6حضاركاتت،الاسلأميلابيةالمسالفتوحاتابتداتعنما

العرباندفعماوصمان،الاخيرةازدمارمعامرحلةفيالكبيرتيننطيةالبين

ق.!ه!*لوبونغومشافالفرفسيالمؤرخيسميهمكا-النبي3تلامذ-
،بالغترحاتبهقامواالذيالنشاطبنغسوالفشونالعلومبدراسةالانهماكالى

وترحعةبدراصةالمعنيةالمىاكقيؤسسونابتدؤواللخلفاءالامراستتبأند!بو

.اليونانضارةفنجته1ماوخاصةالمختلفةباشكالهاالملوم

قبلوصلتقدكانتوالرومانيةاليونافيةالمعارفكونذلكصهلوقد

بترضتهاابتدىءوقدمنا&وانتثرتوسوريافارسالىالوقتببعغىالفتوحات

الترجمةاستدتذلكوبمدصوريافيمعروفةكانتصؤلفاتعنالمربيةاللغةالى

وخاعمةبعداليناوعملتكدتكنل،فاصمةاليونانيالتراثمنأعمالالتشمل

الاماللغاتبتملنموالملصاءالمترجمينمؤلاءمنالكئرونقاموقد،ييلوممجالفي

نية-لاسبااأو-للاتينيةااو-نيةناليوا-سواءعنهاوكتبواشجموا.لثيا

تواميىاصباتياليفى!8"الاسكوريالمكتبةفيتوجداليومحتىومنا&
.المذكورةاللفاتولهذهالمربيةللفة

كانتالخاصالعربيالقكريالافقبناءمرحلةمنالاولىالمرحلةمذهفي

مثغفلكلمنهابلاالتيالاساسيةالقاعدةميوالرومانالاغريقترا:معرفة

فير-الملستقدمهفيللطالبالمدرسيةالمرحلةتشبهومي.الهـربىالمالملي
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كماطويلة6لنتسالدوربهذايكتفوالمةحو!طلاوافكارممبنشاطهمبس!لاأن

والمملاءللابداعاتجهواواتها-الوسطىالقزونطوال-(اوربا)بهاكتفت

المالميقولكماالاخدىالشموبمني1اليهتسبقهململلاعجابمئيربشكل

ممكانمامدينةفتحفبعد،تاموبوفوح.كلاحط!!(لوبونفوستاف)

المدارسكانتماوفالبا،ومدرصة!امعافشاءموالفوريماالاصلامالفاتحين

فيالمدارسمددانالىاهح!0ط!لص+(دودلهبنيامين)يشيرحيث،مددااكئر

كانتالكبرىالمدنوفي.الشربنالىوصلقدم(1173)عامالاصكخدرية
مخابىمنوالمعلالمةوالمواقبةللبحثوسائلمنتحتابهمابكلالبام!اتتقود

مكشبةفيكانوقد،عامةمكتبةسبميناسبانيافييوجدكاناتهحتىومكتبات

لهذهوالفهرصتمجلدالفسشمائةعلىيزيدماقرطبةفيالثانيالحكمالخليفة

ن1الىالافارةتبرفقطوللصقارنةمجلداوأربعينأربمةيضمكانالمكتبة

بعائةأليبعدتضمكانتالمانيافيلهرانكفورتفي(الحكيمكارل)القيصرمكتبة

الدلهن!ة.غرالكتبمنفقطئلثهامجلدتسعانةالثانيالحكممكتبةمنعام
والم!ص!بةالتجسادخالمووللسملمينالمىبللملاءفنولأممان

ىلا!يسبكامرلنااليومهذابداا-!توان
نلك!إلى!وصمل!إعامالفالىاحتاجواالاوربيةالوالسورعلصاءأن

أهمخلمنكاولخعلأيعتبر"30!ه!فلجبههبرن)الا6لعالمكانوان

ي!ودالفنملمذاأنميالحقيقةأنالاىل!لاالبحثفيوالملاحظةالتجربة

مومبولدفونالكسندرالعظيمالالمانيالمالمانالىالائمارةمخاوتكفيالعربالى

تحولاليومحتىالمانيانيمؤسةمنا!تقالماالذي!لحم*.7!.+!م!،ه،4م

وكذلكالجخسياتمختلفمنالعلميةوللابحإثللملماءالم!وناتوتقدماسمه
:فالاممهال!ثرقيةبرلينجامعةتحول

الاولىالفيمةمرحلتفي(التجربة)ذلكالىوصلواتدالمربان،
.،المجهولة

الملصاءمشاميرأقوالوترديد-الموب-طربقكانتوالملاحظةالتجربة

للمربالهامالمركزفهميمكنولاخاعىبشكلالوسعلىوالمصوراوروبا!لسيق

3وكانوااللانقةأبعادماواعلائهاالحقيقةمذهفهم-رونالصلوممجالفي
كتابع!احبانحتىواصعبشكلنلكعلبقواالذينالعالمفيالوحيدين

ثلائةأواثناتاليونانلدىكانالذيالوقتفيانهيذكر(الفلكعلمقصة)

يكنلهلمالكيمياءليوأمامنهمكبيرعددبالعسلدىكانالنجوملرع!دمراقبين

.المشاتالعربلدىوكانتجريبيباحثأياليونانلدى

كذلكالفلسفةشملوانماالنجريبيةالملومعلىفف!ذلكيقنعرولم

اربصمائةفتىةخلالالهامةالاكتثافاتمنللحضازةالعربوتدآأعطىنقد
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قاموقد،الرمنمنبكئيراطولنتساتعلالالافريقتدممصا؟كئرمام

كمااعتبارممالىأدىلثكلوالكتبالجامعاتطريقعنعلومهمبنشرالمرب

.(العدرمفيباأورتدةاسا)7!،كث!!ا،ح!م!(لوبونغوصتاف):يقول

العربيالابداعنواحىلبعضالسريعالموحزضر!لاا!هبالآن1كتفي

والملاحظةالتجربةا!خال)أنعلىأخرىمرةمؤكداالحضارةبناءععليةفي

يبداومناالا!للاقكلالمليةالانجازاتأهممنهو(اليلصىللبحثكاساس

الحضارةبهوافنىالاسلوبتاكشفهالذيالجديدعنالبحتنيدورنا
ملىأوث!كالذيالعنمربنالقرننهارالىاهنباتظلاممنوابىازهالانسانية

.الآنباطلالهنحتفلالقيالهجريعشرالخاسىالقرنوفجرالزوال
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الشعبيةالمداواةليئعةالشاالاخطاءلتصعيح8النبوهد!

نسيميناظممعمود:للدكتور

الدولةواجباتمنيمتبرةيب!شلاالمداواةفيالشانعةلاخطاء1قمحيحان

اللهعلىمحدالكريمال!ربيالرسولبذلكقامؤلقد.الصحةوزارةومهمات

استصالالنغلريقومهي!يدأنفيوالسلامالعلاةعليهلرغبوصلمعليه

عنهايبعدواوأن،مباستش!رةدونتعلبيقهايعارصونالتيالشبيةالادوية

الىنخبهم،تفيدحيثممينةمجالاتعلىتعلبيقهافييقتعرواوأن،المفالاة

تمثخيعىمنبدلاي1،الداءوافقاذاتعالىاللهباذنيشفيافاالدواءأن

فقال،موافقينوبعلسيقةبمفاريستصعلملائمدواءاختيارمنبدولاللداء

باذنبرىءالداءدواءاصيبفاذا،دواءداءلكل":والسلامالصلاةعليه

.(1)،وجلمقالله

الشائمةالشصبيةالادويةض!بلذكراوالسلامالصلاةعليهأوردولقد-1

لواندما.مجالغيرنياستعيلتحتىاشالهاليبولغقدوالتي،زمانهفي

ولكنه،مافواثلهاأدويةبافهابهافأقر،والكىوالمسلالمدماةالحجامة:ميو

.اصتطبابلوجودتابماأيللداءموالقايكونأنيجبعلبياامشعالهاأنالىنبه

اللهصلىالنبيسمت:قالمنهيأالقرضيالذعبدبنجابىعنالبخارىروى

أدويتكم،منشيءنييكوناو،أدويتكممن!ثيءفيكانان،:يقولوصلمعليه

ن)أحبوما،الداءتوافقبنارلدمةو1عسلشربةأومحجمنرعلة،ففيخير

.أكتويما"

ة!ذل)الىرجوعهيجوز(قوافق)كلمةفيالمستترالنمصيران:أقول

عسلشربةاومحجمثرطة)الثلاثةالىرجوعهويجوز،سذكورأقرب(بنار
.(بثادلذعةأو

قبلمنوخاعمةملاحيةكواسعلةالكياستمالنيالعرببالغلقد-2

قبلمنيجرىالكيوأصبح،ةيو*الاوالاطباءتندرحيثالباديةصكانالاعراب

عنه.اللهرضيجابىمنمسلموالاماماحمدالاصامرواه-؟
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ذلكبتجربةذويهأوالمرينىرفبةلمجردوأحيانا،الغبسةذويولاالاطباءفير

افهلتوممأومرضمنوقايةيخفذالكيواضحى،لهالجاملالمتطببلوع!فأو

بينولذا،النكسيمنعبهالشفاءن1لاعتقارأوتقاقمهاويصنعالعلةيحسم

.للداءبموافقتهمياناالدواءفيالخير.يةانوالسلامالغلاةمليهالرصول

توافئ)حملةعندالسابقالبخاريحديتشرحهفي،جرابنالحاف!قال

،الداءازالةالىعلريقايتمينعندمايشرعانماالكىانالىاشارةفيه:(الداء

التجاربانفعم.التحققبعدالااستصعالهولالذلكالتجربةينبغيلاوأنه

يجوزولا،علعية،لكارعلىبتاءيجريهاحيثالطبيباختعاصمنهيالدوائية

ينرفقدالطبيبمنادنولاعلمدونالتجارببابلنقسهيفتحأنللمريض

الكي.استعمالفيالاعراببمضمبالضةشىقىالولا.يعلملاحيثمننفسه

الروصية،المعالجةوصانلاصتعالمنجاهليتهمفيالعربأفرطلقد-3

حرمولقا،بالاومامتعلقاد!يأوالنوحيدعقيدةكليتضاربمامخهاوكئير

افةوالصوالكهانةالسحروحرموالشياعلينبالبنالاسثصاذةاتباعهكلالاسلام

بقصدفابهوماوالخرزالودعتطيقحرمكما،فبما-يخبرونأصحابهاوتصديق

رسولصست:تالالجهنيعامربنعقبةعنوردقلتد،علاجيأوفىقائي

ميملقومن،لهاللهأتمللاتميصةيهلقمن*:يقولوسلمالهتهعلى!ا

.(1)،لهاللهودعلهلاودعة

فنهىبر!لا!ندالروحيةالممالجةمنالاعظمالقسمتثكلالرقىكافت

مي:ثلاثةلاعثباراتالامربارىءفيكلهاعنهاوالسلامالصلاةمليهالرسول

يحتويأوبالاعنامكالاستعانةثركعباراتعلىيحنويمعغلهالان-1

كفرومعناماأخرىلفات!نمنغولةتكونأنيخشالممنىمفهومةقيركلمات
.ثر&أو

تصالىاللهمناقندونبعلبمهاحاعولتأثيرماأنالعربمنكثيرلاعتقاد-2

.كئيرةشبيةأصياءفيتقعمهالجامليةكانتكما

فاستععلوماالكياستعمالفيكعبالفتهمالرقىاستمعالفيالسربلمبالغة-3

،يفيدانتانهالتوهمالمتونرالدواء)ممال!معأو،اصتطبابدونكثنا

قال.الاسلامعقيدةفيتعالىاللهعلىالتوكلمعتتنافىبالاومام،المعالجة

.(2)،التوكلمنبرىءفقداصترقىأواكتوىهـمن:والسلامالصلاةعليهاليبى

؟.3بم5:الزوامجمعليكاثقاتورجالهمإنىوالعلبسيعليوأبواصدرواه-1

ابنواخرجه،عمصيح!سنحديثتاةولال(2230)رقمالترمذيرواه-2
.(3489)ورلمهالكىباب-الطبلييضا1صاعه
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بمنىاعمحابهوعلم،الرقىبحمضوالسلامالصلاةمليهالرسولأقرثم

يكونكان،روحيةمعالجةتستدميالتيالمناسباتفيونيلكالاصلاميةالرقى

كلالروحيةالادويةمشاركةتستدعىالتىأوالدواءمفقودأوننسياالمىض

فيلهونكرهبريهالعب!عملةولايقاءالمرجمضلمعنوياتتقويةالماديةالادوية

رسولتهى،:قالمنهمااللهرضياللهعبدبنجابىفس.وامرهالمنشط
اللهصلىاللهرسولالحزمبنعصوآلفجاءالرقىعنوسلمعلمهاللهعملى"لذ

العقربمنبهمانرقىرقىعندناكاتتانهاللهرصوليا:فقالواوصلمصليه

من،بأسارى1ما:فقال،عليهفعوضوما:قال،الرقىعننهيتوانك

.(1)فلينفمهاخاهينفعأنمخكماستطاع

ت!قيبهمقومهكل-والسلامالصلاةعليه-الرصولأنكرلقد-4

.البل!ومبامراضأع!ابتهملدىلاطغالهمم!الجشمبطريغةالصبيان

باعمبعهاحلفتفصنأنحلففيمرضولدماأصماباذاالنساءمادةمنكان

الصبينف1فيوت!خلهاشدبافتلافتفتلهاخرقةتاخذاو،(2)بهاتفعهاي

يسمىالعلعنونلك،أقرحنهوربماأصموددممنهفينفجسالعذرةمرضوتطعن

يحتملالدممنيهيجالحلقفيوجعفهوالعذرةمرضاما،(3)وفدرادغرا

مراض1منفيرماأواللهاةأوالبلعومأوالنامياتاواللوزاتالشهابيكونأن
.البلعوم

قومهوأوصالمعالجةمنالطريقةتلكوالسلامالصلاةعليهالرسولأنكر

ع!حيحهفيالبخاريروىالغمنهذلكبدلاستيعاعلاالهنديالقسطباستصيال

،اللهملىاللهرسولملىلىبابندخلت:قالتعنهااللهرفىقيسأممن

أولادكنتفرنماملى،:فقال،العذرةمنعليهعلغت1وقدوسلم!ليه
ذاتمنها:أئهـقيةسبعةفيهفانالهنديالمودبهذام!يكن؟الملاقبهذا

."الجنبداتمند!يوالترةمنيس!،الجنب

بالاعمبع.اللهاةوميالمقرةفمقوتفسيرهرباميالاعلاق:الفتحفيقال

،حمد*أخرج.غقت:اعلقت:قال:سملمعخديوتسرواية،فيووقع

اللهرصولكخل):كالاللهمبدبنجابرحديثمنالسننوأعحابسسندهفي

صحيحه.ليسحالامامرواه-؟

ليوالرارى!ريباس!ذكرهالذيالبخاريحديثثرحفيالباريفتحليكسا-2
لطب.اكلماب

.البخاريرراهلماالمصانلالعدبتضحفيسلمسبحعلىالنوبنرحفيكما-3
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:فقال،دمامنخراهتسيلصمبيوعندماعافمضةعلىوسلمعليهاللهعملى

أولادكن،تقتلنلاويلكئ:فقالراصهليوجعاوالمذرةبهةفقالوا؟مذاما

فلتحكهمندياقسطافلتأخذسه1رفيوجعأوعذرةولدماأصابامرأةأيا

.(1نبربالصبيذلكفصنعمنهااللهي!فرعائشةفأمرت،اياهتسعطهثمبصاء

:فقالالحجامأجرعنسظأنهعنهاللهرضأنسعنالبخاريوروى

منصاعينوأععلاهعليبةابوحجمه،وصلمعليهاللهعلىاللهرسولاحتجم)

والقسطالحجامةبهت!اويتمماأمقان:وقال،عنهفخففوامواليهوكلم!لعام
.(بالقسطوعليكمالمذرةمنبالنمقصمبيانكمتعذبوالا:وقال،البحري

:.فقال(1)واللوزتيناللهاةأمراضمعالجةفيالقسطعنسيناابنث!حت

بذور،أجقآءثلانةيمانيشبوفسخته(والاوقاتالاحوالليجيددواء)
دواءومواللهاةبمرفعةأوبىيشةضعادايستعول،جقءقس!،جزءانالورد

اللهاةتسقطقدةوقال(اللهاةممقوطفيل!عف)فياللهاةغزذك!غ،جيد

الىترجعلاحتىسفل1الىتمتدأنوسقوعلها.حمىبفيرتسقطوقدبحمى

سيناابنذكرثم.يسوغحتىبالاصبعالغمقالىالمزررداحتاجوربما،موفمها

..والجوزالتوترببمثلملعلوخةبالاصبعفمقوربما..الميالجاتلي

اللوزاتيفمزونوالاريافالبواديسكانمنوخاصةالناسبعضيزالولا

اللوزاتأوالبلمومالتهابلدىاللهاةونيفمنأو(النازلةاللوزاترفعمم!اب)

.اللهاةبسقوطمصابالطفلبأنفلانيناللهاةاو

ح!سالىيلجاوقد،بالصاداتالامراضتلكفيداويالحديثالعلبأما

اللوزاتالتهابفيخغيفضضطمعالمعلهربالطلاءالبلمومأواللهاةاواللوزات

الجرابى.اللبي

لغررالمناسباتاحدىليوالسلامالصلاةعليهالرسولفبهولقد-،

السنا.علىاثنىثم،(جارحار):عنهوتالالشبرم

اللهعلىاللهرسرلهـأنمنهااللهرفىععيسبنت)سياءمنالترمذيروى

قالت:،جارحار:فقال،بالشبرم:فقالتتسشمشينبما:لهاقالوسلمعليه

فيهكانثيئاأنلد:وسلمعليهاللهعملىالنبيفقال،بالسنااستمئم!يتثم

.(2)،السناليلكانالموتمنشفاء

واللوزتين.اللهاةفيفصول-التاسعالنن-الثافيالجزء-القانون-"ا

ماجهوابن(2082)رتمالترتيرواه(5646)رغالحديثالاعمرلطعامع-2
الاسشاذودل.فريبحسئث!حمقا:النرتيوقال(3461)ركم
لوجودضيفحدثومو:الاصولجاكلعلىت!ليقهليالارناؤوطالعادرمبد

اتاع(جارحار)انقعلاعالشرسذيروايةفيانكصا،عندماصندهفيمجول
.حاديارلكوك!،له
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ينر..الحارةيالامقبةخصوعافار):(1)الشبرممنسيناابنكال

دشثمالمسهلاتفييسمتعملالقديمالطبفيكانوت..والكبد6بالممد
.المقمدةلمروىوتفجبرهوالمنيبالباهلنرره

عليهاللهعلىاللهرسولأنلنايتبينالعدبةالسابتةالنعوصتلكمن

بهامتياساقومهلدىالمشبيةالمداوةفيالشائمةالاخطاءبتصحيحقاموصلم

الكريم.شخصهنيوالدنيويةالديخيةالتيادتينلاجتماعالدولة

الشين.حرففصل-3المفسدالادويةبيانفيالنانىالقسم-الاولالبزء-القاندن-،
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سيناابنحولتدورالتيثالاي
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سمناابن

الصينفيالعربيالطبوأثر

النونجيمعمد.د

حلبجاممة-الآدابكلية

المربيةبالملاحة،الصينفيالمربيالعلبعنالسادةأبهاحديثييرتبط

العربيوبالقتح،ا!اديالمحيطأقعىالىالمربيةالسفنوبوعمول،نشأتهامخق

المرليةللارافيوبالغزو،المشرقفيوفتوحهالبامليسملمبنلأقتيبةأياممند

جنوبابحساالصينالىالاسلامدخولوبسبل،شرفاالعينيةوالاراضيفربا

التا!يخمراصلع!يهات!اقبتالتيوالوعليدةالصديقةوبالملاقات،شالاوبىا

يحملون!تاحرأي،داشي،باسميعرفونالعربكانايام،والصينالعرببين

ويحملون،البيضاءالرايةداثيفيسمونالامريينعرفيالبيضاءالرايات

ويحملون،السوداءالرايةداضفيسمونالعباسيينمعرفيالسوداءالرايات

.الخضراءالرايةداشيفيسمونالفاطيينمصرفيالخضراءالرايات

ولافني،بقلكيسمحلاالمقاملانةكلهاالمعامعمذهفيأخوضلنأننيالا

بول!مالاقلميينتهجانبمامدا،بحتملصيموضوععنالتحدثيارفب1

الملصي.

الماعصةةبكين-المنرقمنمديخةأفعىفيوانا،نظريلفتلف

والصينالعرببلادبينتجريكانتالونيقةالصلاتمن"كثيراان-الصينية

عليهايخلبتجاريةصلاتالصلاتاوثقمنوأن.الطرفينحكوماتثتىفي

ال!ربيةالسفنتجوبهكانتبيالعسوالبحر؟لاوكيف،،البحريالطابع"

شواعلىءفيلمفرقها،العربعندمابأفضلالمحملةالسفنوتؤمه،وفرباثرقا

بية.س!لاالبلادعواصفيلتقرغهاالصينتنتجهمامنهالتحولثم.الصين

عبابتعخرسفينةئعانينيلككانبر!لاالتجارأحدانلكمأذكرأنويكفي

فيالبحريةالكجارةرنيسوأنالعينمواقىءاحدومركزه،البحار
البح!يةمالتجاريةالعلاقاتورىلنالتتنمحمذا،نيكرأنيكفي.عربيالصين

أصية.طرليبين

منالصينالىتصلكاتتالتيالبغائعأفن!لأتالىينتبهلمأحداولكن

ميتلكم،الدولةلهاوتهتموأرباحارواجاتلقىوالتي،ال!ربيةالشواطىء
.أطباءوحتى،!لبيةوكتبوأعشابوعقاقيريةأدومنالطبيةعنا!نبلا
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اللازمةالوصفةيقدمالذيالعلبيببشايةال!قيقالامرمذاأتقعىورحت

وشدهنظريلفتسمتهخبربرز1ولعل.فألامأخطىءأنةي!ثخ،لمرينه

أغسطس()آبشهرفيعثىتالانريةامتثفاتأنمباشربشكلالموضوعمذاالى
الى،هـتشيوان!نومدينةالخليجقاعليخشبيةسفينةعلىم1974آعامن

والثالثعشرالشانىالقرتينبينماالىتاريخهايعود،المدينةمنالشرقيالجخوب

ومي،م9ر15وعرضهامآ4ر2،المبصفينةطولويبلغ.الميلاديينعشر
وفلفل،طبيةوعقاقير،مععلرخشبعلىمقصورتهانيعثروقد.جيدةبحالة

ب!ضها.ذفىوغير.فبئوز،وعشدل،ولبان،وعنبر،نجفسوز،4وبخور

ص!الةاقيمتوت.الفارسبةالشوا!لىءمنوبعضهاالعربيةالضواعلىءمن

مظامرلكشفوالعلصاءالسواحيؤمها،نفسهماالمدينةليالسفينةلهذهمرض
المذملة.ومحتوياتها،والعجيبالنادرالسفينةبناء

ممفينةأنهار-الدقيقةالفحوصد!ب-الآثاروعلماءالخبراءوتوع!ل

ولعلها-لليخاءتحديدفيرمن-المرببلإدمنالبحارمبابمضت،تجارية

الذيالميناءمذا"تشيوانتشو،ميناءقاصدة،المربثطأوجدةاوعدنمن

الكبرىالاتصالنقطةالواقعليلانه،دقيقةدراصةيدرمهانللباحثيمكن

تزيد.اوسنةالغيمنذوالصينيينالعرببين

تاريخعلىالساطعةالاضواهيسلطالكبيرةالسفينةتلكاكتشافان

خثمبيلوحعلىعثركما.والصينيينبالمسبينوالمميدلانيةالطبيةاليلاقات

السفينة.عروبيةعلىبىمانا،هـعلياسممليهحفرالسفينةفي

مهدليم659عامتاليفهتمالذيريه!تلا"ال!لبيةالاماب"كتابف!عو

ومن.وفعالياتهووظاففهالانجذانخوامى(م907-618)تاتغاصة

"شيونلى،يدعىالاع!لفارصيعلبيبالاسلاميالعلبفيألفمنابىز

وراءمنالشمبيةبالادويةأباؤهتاجرفف.م930-5ء8بينماشوال!ي

سماهكتابفيالاجنبيةالادويةا!ساءفجع.وفارسالمرببلأدمن؟البحار

ذكر.أجزاءصتةفيالكشابويقع،،البحاروراءمنالعئبيةالادويةكتاب،

العربية.والاعشابالادويةمننوعا124فيهالمؤلنه

العقاتيرفقلمنأبرزمن،خهتشنغ،الكبيرالمسلمالصينيالملاحويمتبر

أنواعشامدأنهمذكراتهفي،ماهوان"مرافقه!مجلفغد.الصينالىلملطبية

،الوردماء،العصف!:منه!اشخروهماأبىزومن.مكةليمزدمرةالمطارة

المر،تبات،الصبار،الالغندم،المصطكاء:تنتجظفارأنوذكر..ال!نبس

مامليهاويقايض!ون،المربمنيأخذونهاكانوا.الصخبوزيت،اللبنيالشجر

المربيةالبلدانض!بفيالطويلةقامته9سامدتهوت.وخقفحريىمنيحلونه
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مرافقهويدكر.وفطارتهاوعرماوزراعتهاالادويةبمضأصراركشضملى

.41عدنومن،!لبياعقارا26الحجازمناستوردوافهم1ماموان

والئجاراتالاشاماته!مائرالعينفيالعربيالطبامناماتوازدا!ت

العلبيةالعقاقيرممهميخملوالمالعربالتجارأنفيهشكلاومماوتطورت

الاحجاروبمضكالتمورالمربعندعرنتبضائعحلوابلالامربادىء
فراحوا،التجارةمذهمشلالىماسةالحاجةانبعدفبماولمسوا..الكريمة

حركةفنشطت.السلارةافانينوعنالطبيةالاعشابوعنالصقاقيرعنيبحثون

يحملها،وفارسالعرببلادمنال!قاقيرفيهايجمعون،خاصنوعمنتجارية

.البحارئمواعلىءمنالصينيونويستقبلها،المربالتجار

بانفسهمالاباعلرةاثرافالعلبيةيالمستورد)تالصينامتماميؤكدومما

تيأس!دفي!ميماولا،الحربيةوالادويةالطبيةالموادمنمائلةكعياتنقلعلى

ناالعينيةالتاريخكتبفتذكر.(م1279-960)صونغواصةتانغ

الموادأوائلمنوالتنبوالمصفرالشبوحجروالحلباوالمروالبانالشبر

المرحلة.نلكفيالصبنالىتصلكانتالتيالطبيلا

يةلادوابتبارةاختعىالذي"هـلاضينعىبعربيتاجرلحقبةامذهفياثتهروت

الطبيةالبضائعاستيرادعلىالدولةموظفيكبارأحدمعفاتفق.والمعلارة

الصين.لسكانالبنائعمذهففعمنالتاجرلمسمالكثرة،ئهاوبوالعلارية
منيقدمافهكانالما،"الاميهطابن"موواحدالقباعليهماالناسلهاعللق

صرنفسهالامبراطررانبل.م1136عامذلكوكان.لهموقواثخير

الثينة.الهداياوأمداه،رسميةحلةصليهفخلع،لاشينأبيلثجارة

واقامات،تثصجيميةمداياالعربالتجارمنحعلىذلكبمدالدولةوأتمت

مراعاةبنرورةموظقيهاالىفاوعقت.العلبيالحقلفيتشاطهملمتابعةمغرية

.البلادأعلرافئشليمهماتهموتسمهيلومسامدتهمالمربالتجار

البلادليشيناابناصملمع(م1279-960)سوفغأصةصدوفي
ألفافلهمعهافدخلت،الصين0الىووصقاتهمؤلفاتهنقلتماوسعان.العربية

العلب،فيسيناابناتجاه!ندئذالصينيةالعلبابةواتجهت.والصيدلانيةالطبية

موادما،ويقتبسون،يصفهاكانالتىالحبوبيةالادويلايستوردونوراحوا

العربيالطبمالليكبيرةتحولفقطةم1215عامويعتبس.ويطورونها

المؤلقاتحركةتط!ثناذ،العربيةالئقافةتاريخفيماماومنعللقا،الصينفي

ملكخانقبلايافقفقد.التجارةحركةازديادالىبالانمافة،والثرجهات

ال!ربيةالطبيلاالكتبذلكعقبفتوافدت،العاممذافيالصينبلادالمغول
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منكانمناو،الصينيينالاطباءسنعددونثط،سيخاابنكتبسها1روعلى

حائقةصيناابنمؤلفاتوكانت.العمينيةالىالكتبمذهيترجونعربياصل

جعة.التسنيالسبققصب

منمددا(م1386-1206)المخوليةيواناصةتاريخسجلوقد

مخعلوطومو-(1)،الهويينكتب"فهرستفغي.العربيةالعلبيةالنشاطات

بالصي!للااه!يصجوتختعى،الصينيةالىالمخقولةالعربيةالكتبمن-كثيرمحفوفل

النصة"دار"مولاكووانشا.الهلوممنوغيرماوالفلكوالكيصياءوالطب

والرعاياالقعرحراسمنالمرفىلم!الجةالادويةبصناعةتخعصتم1270مام

هـيوسف"اسصهمشهوراعربياطبيباالدارلهذهومين.العاعمةلياءالفقس

المستشفىاتبنيوقد.ينالواتالمرفىممالجاتعلىويثرف،نهاف!ؤويدير

ك!توتبع.بر!لاالاعلباءمند!عالمسنئفىمذافيومعل.الملكةص!عامفي

منغوليافيوأخرى،بكينفي"المعالجةواللادويةالهوييندار"الدار

.م1292عام

المرحلة،هقهفيالفتعلبيةموصوعةبقايااليومبكينجامحةمكتبةولي

فيهاوردت.اجزاءأربعةصوىمنهايبقلم،جزءاوثلاقنستةعلىتحتوي

الموسوعةمذهمؤلفاتبعوقد.ال!ربيةمنالعينيةالىالمنفولةالادويةأسماء

وا!لبها.القانونكتابهفيسيناابنطريقةعلىوقصنيغهاالا!مماءشتيبلي

منعددمن،الصينفيالمقيمينالعربالاعلباءبمساعدة،ال!ربيةعنمتسجم

الصين.ليالعلبقانونفداالذي"القانون،كتابرأصهاوعلى،الكتب

ازديادأنالا،المرفىلمعالجةالمربيةالبلادمنالادويةاستيرادواستمر

الاعش!بهذهزرععلىساع!العربالاطباءمنكبيرمددووجودالبلاداحتياجات

طوبلة.وسنينمتواصلةجهودد!بقجاربهمنجحتوت.اصتبرادمابحدالعلبية

.بكثرةتستورد-كانتالتيالقبةالعربيةالادويةمنالوردمطرواعتبر

علنوا1و.بنجاحتمت،قواننتشو"بلدةفيالصيدلانيينالعلماءتجاربانالا

مستوىتبلغلماتهاالا.بر!لاطريقةملىالوردعطرصناعةاستطاعواأنهم

التقعليرعمليةأتقنواعندماالاص!ناعتهيجيدواولم.المربيالوردمطر

!لرتيقكنولم،اللنجالرزمن3خوريصخعونالصينيونكان.العربية

فيالواتيةالخلاصة5كنابمؤلف"جنشههـليالعلبيبويذكر.ناجحة

يبرعوااناستطاعواالصينيينان-ومحفون!مخ!لوطومو-،الشافيةالعقاقير

طريقةتملمهماثرالتقعل!عليةالمربمننعلموا)نبمدالخورصناعةفي

.الوردتقعئير

الاسلايةالديانةالىأع!عابهاينتىالتىالصينقرجاتاحدىجخوياوموي-1
والضارسية.المرببةوالجذور
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نكرالذي،الشتويالكوخمذكرات،كتابه"ياوخن"الطبيبأنهىوكد

بلفتوالتي،م1814عامالامبرا!لورقصورفيامتشفةالادويةقانمةفيه
رأسهاوكل،الصينيةالمستشفياتاستخدمتها!ربيةأدويةممظمها،نوما120

الهويين.ودارالنمعة1إر

بغدادالىالمينيونالاعلباءوتسابق،المينأنحاءفيالرازيثمهرةولممت

،والفرسبالعسالاطباءصنغيرهومنالرازيعنالمربيالطبلتعلموالري

زكرياءبنمحمدويحدثنا.واليوفانيةوالفارسيةالمربيةالكتبوترضة

قراءةالعربيةفيهاتملم،السنةقرابةولازمهالصينمنتدمرجلعنالرازي

ب!طضهربدةبلادهالىيسافىن1وفبل.فمسيحاليهصاع!ارحتى،وكتابة
فقال.كناباعشرستةومددما،الطبفيجالينوسكتبعليهيمليأناليه

.الكتابمذالتدوينشهرمدةتكضولا،ضيقالوقتولكن:الرازيله

المؤلفاتهذهكنابةليالصينيةالاختزالطريقةاستمملالصينيالرجلأنالا

قخرجه.يمدلهالمتبقيةالمدةفيالنخ!ة

ومو،يسظيمونمابأم!2عليهيملونوتلاميذهالرازيكانلفحتى

العربيةعنتنتقلاليونانيةالطبكتبثرعتومكذا.الكثابةفييسبقهميكاد

الصينية.الى

الصين+فيالمربالاطباءمفدرةعلىالصينيالطبتاديمخكتبأئنتوت

اليهوصلتمصابمنمااذكر.الناجحةالجراحيةالعملياتمنالمديدوذكرت

ذلكمن.يبكينالخطيةالمكتباتحبيسةالطبيةالكتبزالتوما،معرفتي

حد1ع!ادف:قال"الجبلليالمعتكف"كتابهفي"يوييانغ،أوردماحكاية

حدولم،دابتهعنسقطتكان،الطريقفيرجلايومذاتالعربالاطباء
تدلى.ولسانه،خباقدبعرهرأىليفحصهأنهضهفلا.الحراىيستطيع

مدهاماممخا&الاطباءوحار.لمعالجتالمستشفىالىيحملوهانالناسفامر

المريضلممالجةانبرىالعربىالطبيبأنالا.المرينىلحالةودمشوا،الظامرة

لسانهفسحب!فورالمصالجتهوتتدم."الحالةمذه؟كشفأنأستطيع+:تائلا

نهضحتىوجيزةورةالاميوما..أدماهحتىبمقصوثقه،فصهمن
سافى.يغىالمر

،م1366عام،الزراعةديوان،كتابه5تاوتسونغ،العالمألفا!ك

لهذات.المىبالاطباءبمنىأجراماجراحيةعملياتعدة!نفيهوتحدث

راسهلهففتحالعوبيالطبيبفاتي،راصهفيضديدالممنع!بيضكاسرة

.الحالليدلكبمدالطفلخف،خبيئامرفامنهواستخرج،بالمشرطالصخير
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الاطباءانبل.العلاجيالعلباشتهارالتجبيريالمربيالعلبرهك!ثاو

في،تئيدهتشي،الصينىالمالمالفنلهذاارخفقد.كثيرالممواالمجبرين

مجال!نيالمرببرزكمام1335عاملنه1الذي،الجراحةخلاصة،كتابه

ضينا،القرا!ةريوان،كمابهفي،تمونغتاو*ذكرففد.البيطريالطب

بتورمأصميبجواداأنذلكمن،المعالجاتمنعدداواورد.القبيلمذامن

م!الجته.فياست!دادهأبىعربياطبيباانالاالاطباءمرنمهوأعيا..بطنهفي

.نحوهالعلبببتقدمعندصاالحراكيستعلبعلا،الارضملىمرتمياالجوادكان

منهاواستخرج،بالمشرطاليسرىفخذهفتحبان،جراحيةعمليةلهفاجرى
مضجعه.منونهض،صبعدللضفاءالجوادفتصاثل.مجهولةكتلة

تكونوت،الصينليالصربيالطبمكانةالحكاياتمذهتصورلات
،الحكاياتمذهانالا.الصحففيمطويةزالتماالمهةالجراحيةالحكايات

وعلى،منتترينعربأعلباءوعلى،كثيرةطبيةأعمالملىتل،بساعلتهاعلى

النائية.الاعقاعتلكليالعربيالعلبنوادربشدوينالصيخيينالمؤرخينامتام

لماالا!لباءمؤلاءنحووالراحةبالغبطة-فيا-الناسانطباعولولا

زالماوالدي-كتابهالا!لباءاحدختمولما،المملباتمذهتسجيلعلىأتموا

.،المربالجراحينأبرعما،المثمهورةبجلته-مخطوعلا

علوممانةوتقديرا،تيماالصينعلىبيالعسالملببجميلوامترافا

الفمروربذكرى19،2عامالصمينيةالحكومةاحتفلتنقدبلادممليسيناابن

العالمىالطبيبلهذاتخليداخاعامهرجانافاقامت،صيناابنمولدعلىصنة

تهتلاتابديعلى،الاقعىالشرقاقعىعلرقحتى،الآفاقصيف!لبقالدي

ضرف1وقد.مؤلفاتهصنراءتطراأويديهعلىررصواالذينالصيخيين

والقيتالصينيةوالعلبيةالناريخيةالصلوملجعيةالتاليفلجنةالمهسجانمذاعلى

الطبأثروحولبخاعةالفذالعالممذاأشحولالمحاضراتمن!ددفيه

:المحاضراته!همن.بعامةالصينيالعلبليالمربي

الاوسط.الشرقليطبيباشهر!عميناابن-1

.لميلادهالالفذكرى-2

المملم.سيداابن-3

العالم.ليالطببةومؤنرانهمؤلفاته-4

.(الصبنفي)طبناوعلومسيناابن-5

.العربلدىالطبيةوالعلومالعربيةالادوية-6

.والعربالصينبينالطبيةالملومتبادلتاريخ-7

الاصلامي.المقاقيرممهدفيطبيةتركلا-8
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كاريخ"مجلةمنخاعىمددليوطبمت،المحاضراتمذهضمتورر
المجلةمنالثانيالمددفي،م19،معاممنيرنيةشهرنيالصينية"العلب

المربيةالىالقيمةالبحوثمذهينقلواأنالباحثينملىفتشىوكم.الراب!ة

العربية.وغير

ذاتالعقاتيرمنكثيربأساءاليومحتىكحتف!الصينيةاللفةزالتوما

وتحول،الطويلةالغرونمرورشالركأعلىالفارسياوال!ربيالاعمل

الالفاف!بمنىأنالتاليالجدولمنونلاحن!.الصينالىوع!ناعتههزراعتها

الصينيينلنطقتبماشكلهانحرفوبمضها،العربىبعلابعهمحتفظازالما

قلك:من.الكلماتلهذه

لصفلا-لصنبرا-نليولاا-قيالترا-لحناءا-سينلياا-لحلنيتا

ثم:-ل!صغرا-لشباحجر-لاحمرا

.سوانبالصيخيةوقلفن!:الثوم

خلومبا.وتلفنلى:الحلبا

يؤكل.لاسمينباتومر:الحليل

علبي.مممينباتموو،التادورةجذورمن:اليابلو

لزراعةالارضع!لاحيةعلىللادلاللفظتولعلها،تولباوتلف!:التربة

.الامشاببعض

بممنىفارسيةكلمةوجوب،الصينيالحشيشأي،جوباوكلف!:القنب

الخشب.

.زمرةاي(كل)الفارسيةالكلمةحمب(لاول)ويلغظونه:الوردماء

العربية.(مر)منمركبةكلةوس(موياو)ويلفظونه:المرفبات

ثم(مو)فقالواوالن!مةالميمالكلمةمنفبقيالراءي!فظونلاوالعينيون

المر.دواءأيموياوفصارت.بالصينيةالدواءبعنى(ياو)اليها)فافوا

.(ابريمع)العينيةالكلمةمن(رسامابو1)ويلفظونه:المشب

.ذكرتمماكثرب!كرالمجاليسمحلافبرماوكثير

الطبءنالمملوماتبتدوينعنيتالتيالطبيةالمؤلفاتأئهرأما
نمنها:،اليربي

وعرف.جنثهلي:مؤلفه-الشافيةالعقاقيرليالواتيةالخلاع!ة-ا

.م164،-1368بينحكمتالتيمينغأصةمهدفي
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بين:ماىن!اع.شيونىلى:مؤلفه-البحادوراءمنالمشبيةالادوية

.يرييانغ:مؤلغه-الجبلفيالممتكف

.م3661:مامألف،تسونغتاومؤلف-راعةالقديوان

.م1335مامألفه،تشيدهننى:مؤلفه-الجراحةخلاصة

ياوخن.:مؤلفه-الشتويالكوخمذكرات

الاسلامية.مويقوميةالى:الهويينكتب

الطبيلا.الاعشاب

دفمهما،الصينيةالثقافةفيالعربأثرالىلوبونفوستاتتخبولقد

نقلوهاكما،الصينالىالعلميةثقافات!نقلواالذين3ا"ل!ببأنيصرحأنالى

ذاتالعلميةالثقالهاتهذهن1الغربيينالعلاءمنعددفلنولهذا.أوربةالى

عربيمومافيالعربالمؤرخينب!نىخل!حتى،منديأوصينيمصدر
عسيخي.هووما

الملوممكانةعنمشرتةولمحة،فيضمنفيضفهذاالسادةايهاوبعد

ترجهوالائاراتالصفحاتمذهولعل.الطبمجالفيصبماولا،العربعند

الصين.اقمىفييومااثرقتالتيالثصيخةالحربيةالكخوزكثفالىالملصاء
الكتبتهمنكثبرزالفما،واعيةأمينةأيدفيوقعتأنهاحظناحسنومن

بكين.الماع!مةمكتباتفيسحفوفلاوالبحوث
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الطبيةسيناابنرسائلاحمعلعنالغطاءلثع

الانسانية"الابدانعنالكليةالمضار!قع"

البابازمرمعمد.د

دسش-جاسةالصيدلةكلية

فيهاوكان،زمنهقيالمعروفة،والفخونال!لومبثثىسيناابنأحاطلف

حلل!صملاةوحرىالتمبيربدقةالمرسوعيينالعلماءمنغيرهعنوامتاز"مجليا

والتبويب.التصخيففيفائقةبىامةالىبالاضافة،الشرحفيوالايجاز

العالم،مذااه!ضوالتي،المؤلفاتباحعاءيقومانالباحثارادوانا

نألناويحق.تنوعهماالىبالافافةالكبيرعددماأماممشدوماسيقففانه

يتمثلهاوأن،الراضيعمذهبدراسةيقومأنسيناابناستعلاعكيفنشساءل

متنقلاقضاهالمغعلربةالقصبرةحياتهسنكبيراقسمابانعلا،فيهاويزلف

،العلرقوأموالالسغرمشاقال!حتم،لمدينةمدينةومن،وأخرعولبين

.اءالاع!منفراراأوللسزقطلبا

لمسيناابنان،العربيالعلبتاريخكتابهفي،لوكلركالدكتوريقرل

كالرازي،زمانهأطباءمنبخيرهقيسانا،الطبيةالمؤلفاتمنكبيراعددايترد

والشمولالاحاطةناحيةمنمو،القانونكتاببانفيقوليستدر&ولكنه.مثلا

زمنه.حتىوالمحدثونالقدامىالاعلباءقالهمازبدةاستوعبتكبيرةموسوعة

ولكئ،ومتنوعةالمددكبيرةبالحقيقةميالطبيةسيناابنمؤلفاتان

ننلرةفلقىانويكفي.المخعلو!لاتخزائنفيمبشرأومفقودامااكئرها

ميونكتابليذكرماوردوالتي،الطبفيورسائلهكتبهاسماءعلىسربعة

.القولمذاعمحةمنلنتلاكد،الا!لباءعلبقاتفيالانباء

الاوربية،المكثباتفية3الموجوسيناابنمؤلفاتباحصاءلوكلر&قاملقد

وهيةتسععددمالهكاناللاتينيةاللفةالىتترصلموالتي

الهندبا.فيمقالة-ا
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.(العبريةالىترجم)الطبفيموجز-2

.(بالفارسية)النبضليمقالة-3

العلبيمبة.القوىليمقالة-4

طبية.ومعالجاتكوافين-5

العر.أمليعضعنهاسالهمسألةعشرون-6

الطب.فيحنينمسانلغلىتماليق-7

القولنج.فيرسالة-8

مختلفة.!لبي!مواف!يعذات6القصيرالارحوزاتمنعدد-9

علىالمحالهظة،العربيةالدوللجامعةالتابع،المخ!لوعلاتممهدأرادوحينما

الحصولاستعلاع،والفربالشرقمكتباتفيالمبعثر،ال!ربىالعلميالتراث
بعضالسابقةالقائمةالىوأضاف،3نادرلمخعلوطات6المعورالنسخمنكئيرملى

ومي:سينالابنالاخرىالرسانل

.الباهليرشاللا-1

الصحة.حغ!فيرسالة-2

الغب.ضطرحمىليرسالة-3

الفصد.ليرسالة-4

المستفادةبالفصولالموسومةومى.والنبضالتنفسممرفةفيرسالة-،

الرفيس.الشيخمجلسمن

سيخا.بنعليابيالشيخاملاءمنممدودةمسانل-6

الانسانية.للابدانالكلبةالمضاررفعفيرسالة-7

مخطوعلةمنهايوج!،الجماعاسارفيمنوافهارسالةذلكالىيضاف

.(طلتعلب-،49)رقصهاالمصريةالكتبدارلامحفوفلة

المطوية:يمميناابنمؤلفاتلاحدلرات

فيالموجودةالمربيةالطبيةالمخطوطاتفيودراستىبحثيأثناء،مثرتلقد

(*3كو6)الرقميحملمجموعبشكلمغعلوعلةملى،بباريصالوعلنيةامتبة
وطع-التدبلىلي3الواالخطأأنواعتدارىليهكتاب،ا:يليماعليهاكثب

بنالعسينعليابيالرنهسالمشخكاليف.الانسانيةللابدانالكليةرا!فا
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أقاويلمنأخذتمجربةوتمليقات-القلبيةالادويةوكتاب،*سينابناللهمبد

بت.وجرلقدماءا

-صم3*16القياس-ورقات(071)المخطوعلةلكاولالاوراقمدد
،للبلادعهـثرالثانينالقسالىيعودم!تادفسخالخط.سعلرا(1،)المسطرة

للنسغ.تاريخولاالناسخلاسمذكريوجدولا
.ة!قرممقالاتوصمبعقميرةمقدمةمنةي!كلاالمنماردفعكتابيتألف

منالقلييةالادويةورسالة.(51الى5)الرقممنالاوراقيثسلومو

.(061الى؟.1)الورفةمنمجربةيةلارووتمليقات(001الى،2)الورفة

ماماعةبرءكنابالاولوجههاعلىكتبلهقد(107)الرقمذاتالورفةاما

للورقةالئانيالوجهوفي،الرازيزكريابنمحمدبكرابووجمطتاليفهاختار

مخرومة.ةطول!خملاونهاية،المذكورللكنابمقدمة

الخطأأفواعوتاردالانسانيةللابانالكليةالمناردفعكتابأنوبعا

عكفتلهفلذلذ،المغوءعليهايلقالتيشناابنمؤلفاتمنالتدبيرفيالواقع

للجععيةالخامىالسنويالمؤترليكوفوعلاقدمهاودراسشهاتحقيقهاملى

حلب.مديخةفيالصلوملتاريحالسورية

الكليةالضاردفعكتابمنبحثاال!ربيالطبتاريخمؤلفاتالىرجعتلقد

الآتية:النتائجالىلتوعملتصيخالابن

لابنالقهرصتكتابفيولاللقفطيالحكماءتاريخكتابفييوجدلا-أ

المؤلف.لهداذقرالخدج

مؤلفاسبينومن،اعميبمةابيلابنالانباءعيونكتابفيوجدت-ب

لانواعالتدار&كتاب،الجوزبانيمبيدأبوع!ديعهيذكرمالالتىسيناابن

السهلي.محمدبنأحصدالحسنلابيألفهمقالاتسبع،التدببرخعلا

منهالاولالجزءفيوجدتخليفةلحاجيالظنونكشفكتابوفي-"

الصفحةوني.الطبليالحدودخطاانواعتدارك:اسمهكتابا(380)عصفحة

للابانالكليةالمضاردفعاسمه(عركتابيرجدنفهمهالجزءمن(757)

السهيلى.محمدأحبنللوز!رلف1،الافسانية

يلي:مافوحدتالاجنبيةالمصادرفياما

-الاولالجقء)لوكلر&لوسيانللدكنورالطبتاريخكتابلي-ا

-ذ.فى-
http://www.al-maktabeh.com



ذكرفيهايوجدلاولكنالعلبفيسيناابنبمؤلغاتقانةيوجد(474عى
.الكتابلهذا

يوجد(-8م7صفحة)يلالقمنالاولالجقء،بىوكلانكتابفي-ب

الصفحةفييوجدكما،سينالابنالعلبيةالتدابيرفيالخطاتدار&فيمقالة

تبيفيالخعلاش!ار&اصمهكتابالذيلمنالثانيالجقءمن(1028)
عقاهنفسهالكتابن1أي.السهيليمحمدبنأحمدالحسينلابيالايدان

الذيالوزيروموالسهيليمحصدبنأحمدالحسينلابيوتارةسينالابنتارة

كتابه.سيناابناليهقدم

كتابهمنالثالثالجننءفينفسهالخطاسنكينفؤادالاستاذنقللقد-بم

منموانالابتدبيفيالخعلاتارككتابأنذكرحينماأ334عمفحة)

هـ-418سنةالمتوفىالخوارزميالسهيلىمحمدبنأحصدالحسينامبيتأليف

،الكتابلخفسبالاسماءدد!تلامذاوجودفيالسببن1فيهشكلامما

ينسختامواالذينالكتابالىالاولىبالدرجةيعودالمؤلفاسمليوالخعلأ
رجعتفقددلكمنأتاكدولكي.مؤلفهواصمالكتاباصمفيفحرفواالمخطوطات

فهارسفيفوجدتالكتبائنخقبمضفيالمحفولخةالطبيةالمخعلوطاتفهارسالى
رقمها،سيناابنتاليفالخطاتداركعنوانهامخعلوطةالمصريةالكتبدار

الكليةالمفماردفععنوانهماأخرىمخعلوطةيوجدكما،(تيمورعلب-32،)

.(معلب-19)رتمها،السهيلياحمدبنمحمدتاليفالانسانيةللايدان

:الكمابت!و

وصبعقنيرةمقدمةمنالانسانيلاللابدانالكليةالمنماردفعكتابيتالف
.متالات

ا-المق!مة:

الحسينأباالجليلالشيخفانهـوبمدالبسملةبعدفيهاشظابنيقول

وئرف،الهعةبعلوعرفممئوهو(اللهرحمه)السهليفحدبنأحمد
اعطنشيلما..الاوفربالحن!منهاوالاخ!،الحقيقيةال!لومومحبة،الارومة
الامورمنأمرفياأمرني،زمرتهالىفضني،(حليته)عففيبنظي

تاملان.الانسانيةللابانامليةالمضاردفعليكتابااعيلأن،الحكيصة

،6النارالامورشحذيرالىالمنايةأثوفيهاعرتقدلهوجدما،-الطببةالكتب

-"،.ا"-
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..حذروافيصاالواقينءللمتهورينيقعماتار&ليالثقصيركلفيهاوقعر

.،..بهأمرولماالمخالفين

مي:مهمةامورمدةلناتوفحالمرجزةالمقدمةمذهان

الحسينبو1مومذاهب!تكسيناابناليهى!مأالذيالرجلاسمان-1

الاخرىالمخطوعلاتبمضنيجاءكما،السهيليالحسناباوليسالسهلي..

ميونكتابفيجاءسامعيتوافقومذا.والفهارسالممجماتبعضفيأو

لسانعلىالمرويصيناابنكلاممعيتوانقكا،أصيبعةابيلابنالانباء

حيثالقانونكتابمقدمةفيوالواردالجوزجانيعبيدأبيوتلميذهص!ديعه

اعمالمنشيناوتقلدت،الاحوالبيوتصرفت،والديماتثم5
كركانج.الىوالانتقالبخارىمنالارتحالالىالضرورةودعشني،السلطان

.،..وزيرابها،العلوملهذهالمحب،السهليالحمينأبووكان

للابدانالكليةالمضاردفعمو،مؤلفهأضارحسبا،الكتاباسمان-2

في)او(الخطاأنواعت!ديلفي)اسمعليهبمضهمأعللقوت.الانسانية

..(التدبيرفيالواقعالخعلاأنواعتاركفي)أو(الخعلاأنواعتارد

في)مو،بتحقيقهاقمتالتيالمخعلوعلةحسب،منهالاولىالمقالةعنوانلان

منكلاأن،الرواةاوالنساخمن،ب!ضهمخلنوقد.(الخعلأنواع9تمديل

وسميقكين،بىوكلمانفولكاوذلك،ستقلكتابعلىيدلالعنوانينمذين

الذيالشخصالىالكتابينمذينأحدتأليفنسبواحبنعاالخعذفيوزادوا

اليه.أمدي

:(الغطأأنواعتعديل3)الاولىالمقالة-ب

يرتكبهاأنيكنالتيالاخطاءتعديلعنعامةبصورةسينااينفيهاتكلم

ن1وبما.بصحتهضررالىفعلهايؤديوالتي،اليوميةحياتهفيالانسان

منالكلامدون،الصحيةالاخعلاءانواعجمبحيشصلالمفالةمذهفيوردما

رسالةمه!ن!باعتبرمافقدلذلك،الضرروقوععنداتخاذماالواجبالتدابير

اما.الانشانيةللابانالكليةالمضاردفعاسممليهاطلق9و-بذاتهاقائصة

الى،التدبيرسوءعنالخاجمةللاعراضوعمفافتحويالباقيةالستالمقالات

تلكجميععلىفعللقانيمكنولهذا،لذلكاللازمةوالعلاجاتالادويةجانب

..الخعلأأنواعاركتفي(و،الخحلاأنواعت!ديلفيامممالمقالات

،موجقةبصورة،الصحةحفن!الاولىالمقالةمذهليسيناابنيعرف

.()مورواحتنابأمورتعديلهي):فيقول

-ىف*.3-
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-الشرابت!دبل-الطعامتمديل-الهواءتمديل:فهىالامورثمديلأما
الحركةتعديل-ةين!بلاالحركةت!ديل-النومتمديل-اليقظةتعديل

يحتبس.ومايستفرغماتمديل-والدعةالسكونت!ديل-النفسانية

ومايغطعومايكسرومايرضما:فهيتجتنباتيجبالتيالامورأما

سيناابنفي!نيثم"اجمقسوءيولدومايعفنومايحرقومايشويومايحذ

:نجيقول

ناحيةمنوالافادةالاختصارموالكتابمذامنالغرنىكانهـولما

فيهللمتقدمينالكفايةفيهبمابيناهقدالمجتنباتعنالكلاموكان.المول

."بالميدلاتواشتغلنابالمجننباتنثتفللملذلك(للاعلبا*أي)

:الصاءنعديل-ا

وتمديله.واليبوصةوالرعلومجة،والبردالحرفيالهواءشيد!ليقتضي

ومن،عليبالىفتنمنوتيديله.سك!لاأوبريالىحرمنالانتقالعند

،ركودهعندتصيبهعفونةمنوتعديله.،خربلدمقاجالىبلدمقاج

.النمارةالرديئةوالاغبرةالابخرةينقلقجعلهشديدةحركةمنأو

:العمامتعديل-2

ناحيتيمنمائهوتعديل،ليهالدخولوشتيبموانهبنمديلويكون
الدلكاسشممالوتعديل،منهوالخروجبهالمفاموتعديل،والحرارةالعذوبة

.امتلاءأوخواءملىيكونلئلادخولهوقتوتمديل،ثيهوالخسلوالمرخ

:الطعامت!ديل-3

يكونلابحيث،وبكيفية،قليلاأوكثيرايكونلابحيث،كيتهفيويكون

حادااوزمماأودسماأوبشعااو،رعلباأويابساأو،بارداأوحارا

الملاصةضديد)و،والتبضةنو!نخلاشدبأو،لقجاأوحامضاأومراأو

اللل!.و

تناولقرقيبالتعديلضروبومن

انهناماأ!رعموبعاالانهضامالبطىء

واقبلأوكلالمسهلأو،الانهضامالبعلىء

وقته،للطمامالتمديلضروبومن
أحوالمراماةوكذلك.الاولانحدر

فنمبمنالنفسأحوالومراماة.ويقظة

الطعامي!قبأنالخعلأفمن،الغذاء

قبلالرلقالعلماميتناولأو.منه

.(مباثرة)العلعامبعد

توالاالثانيالطعاميتناوللاجحيث
ونوم،وسكونحركةمن،الجسم

.هول!ولهرحوغم

-؟.ه-
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؟ال!ثرابثعديل-4

اما.وأثربتياالفواكهوربوبالمسكروالشرابالماء:بالنرابويقصد

الآتية:بالامورتيديلهفيكونالماء

ينبفى"مادونأوكثرتكونلابحيث،كميتهلي-ا

والطع،الرائحةعديم،الرزنففيفسكونبحيثءكيفيقلي-ب
منبمه،عنبعيدا،يالجسيعسنهرمنماخوقا،والبردللحرالقبولصريع

والريح.للشسسمعرضا

زاجيااوشبياأويشياكبسأوأجاميا:كاناذاالماءثربيتعافىأنويجب

ةين!مملاالمياهوفير.أمرافاتررثالمياهمذهلان،زرنيخيااونحاسيااو

الحديد.ماء

مقبأو،امتلاءعلىأو،الريقعلىيكونلابحيث،ثربهوقتي-!

.مفرطكرحأوثديدفضبأوحمامأو،جماع)و،منيفةريانة

ووقتوكيفيتهكميتهفيقع!يلهفيكوت(المسك!أي)الآخرالشرابأما

أينا:ثرب

الحارةالاضامنفي،متنادينفعلينيفملالئصرابمذامنالاكثاران-

يدفيالباردةالاجساموفي.والتمفينالتسخينفيبويق،الحارالدملييقب

.والبرودةالرطوبةلي

يعطىبحيث،منهالملائةالاصنافبانتخابفيكونكيفينهت!ديلأما-

حموضة.أدنىفيهعنبمنالمتخذ،الرقيقالابيض(الخس)للصحرورين
الصاني،الاحمرال!تيقالثراب(بالاسهالالمصابينأي)للمبرودينويعطى

.الممتدلوللممتدلين

6وزيادالمص!بضعنهبهلمن،نارويبمىحربهلمنيصلحالمصننوجوالثصراب

الرطوكة.

ولا،وخوىخلاءملىيؤخ!لافان،وتتهنيالمسكرالشرابقعديلوأما-

.اعياءأورم!ابتداء)و،نضىوضيقصداعمقب،و،علفامملى

:العركاتتعديل-5

.والجماعوالرياضةالامفار:بالحركاتويقصد
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فيرممالة،يقوذكا،سيناابنوفعفقدالاسفارحركةلتمديلأما-

اليها.الرجىيمكن،المسا!رينبيرف

طوسلةقكونلابحيث،كعيات!ديلهافيكونالرياضيةائحركاتوأما-

ويكون،يدةثقكونلايحيث،كيفياوتعديلها.كافيةفيرقصيرةأوشبة

علالت.وانكالقليلةحكمهاويكون،ضعيفةولا،قعرتوانكالطويلةحكمها

بحيث،اجرائهاوقتبانتخابيضا1يكونالرياضيةالحركاتوت!ديل-

ملىولاط!امملىلاأي،الثانيالطعاموقبل،الاولالطعامانهضامبعديكون

وكذلك،نقفأواسالأواستفوافاتعقبيهاالقيامصدميجبكا.خواء
"الجماعحركةفيالقول

:الاستفرافاتتعديا-6

.البولوادراروالتعرقوالقيءوالاسهالالفصمد،عادةبهاويقصد

اليه(الحاجةيعدأى)منهوحوببعديكونأنفينبنيايفمداما-
والفصل.والقوةوالطبيمةوالعادةالسنمناحتالشرطعلى

التعب،اوعا!جلاأوالامتلاءأوا.لحركةيعدالفصديكونآلاويخبفي

علىالزاثوالفصد.كرتينفيالمعللوبارالمفيخرجن1و،الضرورةعندالا

قواملان،الافرإص!منالحذرولكن؟الموجمةالحلةضفاءيعجلالطبيصارالمف

ية.الغريقادةبالحسمتعلقالحياةوقوام،بالدممتملقالنريقيةالحرارة

قيهلو!تسيوان،وقوتهالبدنحاجةعنديكونأنفينبفيالاسهالما1-

منيقة.حركهيتقدررأويعقبهوألا،الظلبالنمارالخلطيسهلما

ال!لعاميخففوان.كثيطعامالمم!ةوفييؤخذأو،كثيرماءعليهسثربوألا

سهل9أو،يسهلفلمالمممهلئربمناردتبجبو.جيدااليومنلكفيوالثراب

ينبغى.ائديالمقدارفوق

ومذه.عظيمةمنفعةالملائةالاوقاتفياستممالهفيقانءالقىأما-
فامةوبعمورة،العلعامملىاليمضوعند،الريقعلىبعنمهمعندت!ونالاوقات

.الشتاءفصلالاوقاتصملح1

مفقعلا.ولاتليلايكونالاينبفيالتعرقأوالادرارفانوأخيرا-

ذكرنا،كعا،واحدعنوانيشلها)نفيمكنالباقيةالستالمقاولاتاما

الجافبية،العناوينيليفيماوسنورد.التدبيرفيالواقعالخطاأنواعتداردومو
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ةالأخطاءتلكعنالناجمةالأعراضعنالكلامدون،المقالاتتلكليجاءتكا

حالة،كلالعلا-فيلتدارىصيناابناليهالجأالتيالم!الجاتمننتكلملنكما

خاصمةدراسةالىتحتاجحالةكلن1الىبالاضافة،ثرحهيطولذلكلان

..الصحةحفلىفيأضمائيونلهابتوفى

:(الهواءلياالثانيةالمعالة-ب

به.لهاضرالحارا!واءضربهفيصن-1

.البردبهمأضرالذينفي-2

النتنة.بالروائحتأذىفيعن-3

الفم.رائحةبهأضرفيمن-4

بالطيب.تأذىفيسن-5

.والجنوبالمثمال(ريح)ضررفي-6

.مراءالىهواءمنالانتقالضررفي-7

.الوباءتعديلفي-8

.والمتحركالراكدالهواءمضارفي-9

:(العماملياالثالثةالمقالة-د

.الحارالحمامنر-1

.الباردالحعامنرر-2

.(بصرصةأي)دفعهمنهالخروجاوالحمامدخولضرر-3

الممدنية.أوالمالحةالمياهبعضاستممالضرر-4

.الحمامنيالحارالماءأوالباردالماءاستمعالضرر-5

الشدليك.فيالافىاطضرر-6

.الحمامبعدأوقبلالافةالحركاتاصتمالضرر-7

.الحامياالكثيرالمقامضرر-8

.الحمامفيالباردالماءضربضرر-9

.معشلىءوالبدنالحمامثخولضرر-10

:(الطعامليابعةالراالمقالة-!

منه.الاقلالأوالعلعاممنالاكثارضرر-ا

.الباردةوالاغذيةالحارةالاغذيةضرر-2

.القوامالضميغةالافذيةضرر-3

-107-
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البشمة.الافذيةضرر-4

والقابن!ةوالحاشةوالمرةوالحادةوالزهمةالدسمةالافذيةضرر-5
والنالهخة.

.الانهضامالثقيلةعلىالانهضامالسريعةالاغذيةضرر-6

.الانهضامالبطيئةفبللقةالمقالاغذيةضرر-7

.الطعامبعدالسارةالاغذيةضرر-8

.العلمامعلىالعلصامادخالضرر-9

.المعدةليموجودةمادةالىيسمحيلطعامادخالنسر-01

.العلمامبعدوالحركةالرياضةضرر-11

الكثير*السكونضرر-12

:(والمشروباتالماءلياالغامسةالمفالة-و

.الماءصربمنالاكثارضرر-1-

والررنيخيوالزاجيوالضبيوالكبريتىوالآسنالآجامىالماءنرر--2

والحامض.مافوالقوالمالحوالنفعليوالخحاسيوالنوشادرينجاريوالز

الريق.ملىالماءدثربضرر-3

.والامتلاءالطمامعلىالماءثربضرر-4

.الجماعوبمدعنيغةحركةعلىالماءضربفرر-،

.(7البيرأوالجمةاي)الفقاعنربضرر-6

.(المسكر)الشرابمنالاكثار-.ضرر7

والشرابالمائىالرقيقوالشرابدوم!الاالقويال!ثرابضرر-8
..المفصي

.الخلاءعلىالنرابضرر-9

.والمصابفضىقي!نبوالمعابوالمعدعللمحمومالشرابنرد-10

.الامتلاءعلىالثرابضرر-11

.الخصارعلىالشرابنرر-12

:(العركاقفي)السالسمةالمقالة-ز

الكثير.السكونأوالثديدةبالحركةالقيامضرر-ا

.العلعاموكلافاتالاصتفرملىالحسكةضرر-2

الكثن.النوماليالكشيرالسهىترر-3
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المشتهى.وقيرالمشكلفوالجاعالكئيرعا!جلاضرر-4

عليه.اعتادلمنالجماعتى!ضرر-5

.الامتلاءعليأوالخلاءملىالجماعضرر-6

.الاسهالمعأوالفصدمعالجماعفرر-7

وجود-الكليةفممف):الآكيةالامراضأحدبرجورالجصاعضرر-.8

.-.(المفاصملاوجاع-الدق-الصداع-الحعاة

وأالحارالمزاجولذوي،الباردةالامراضباع!صالا!جماعضرد:9

:(الاستفراغأمرفي)السابعةالقالة--ع

الفصد.بهأفرفيمن-ا

كثير.ماءثربعلىفص!فيمن-2

.الاخلاطمنثىءتناولعلىفصدن!يف-3

.كثيراماءالاسهالبصدشربن!يف-4

.الاسالاحتباصبعدالطعامأكثرلهين-،

بير:التداليالواقعالخطاأنواعطعفيسيناابنامتمدماالتيالم!البةطرق

الطرقالىالاولىبالدرجةالكتابمذافي6الواردمعالجاتهفيسيناالهناس!ثند

ض!بلييثيركانولكنه.المداواةملمفيالمعروفةالبسيطةوالادويةالسهلة
والمماجبنياقاتكالترالتركيبالمعقدةالادويةاستممالضرورالىةالخطسالحالات

.المداواةفياليهالجأالنيالرنيسيةالطرقيليلهيصاوسنذكو.والايارج

ا+لية*الطرقوتشمل،الفيزيائيةالمعالجات-آ

الاستحسام-البردالمعتدلبالما*الاستحمام-البارىبالما*الاصتحمام:ا

.بلتارلحاابالماء

والبابوفجكالخخالةالملينةالمقاكيربعضليهاعلبخبمياهالاستحصام-2

.وغيرهوالشبتوالبنفسج

واالجسدلكالة،بالدمونوالتمريخوالتعرقوالخمقالتدليد-3

أعضائه.لبعض

الكتفين.علىالماءا!موصبالبارربالماءالرجلينضر-4

.الرأسملىالحليباللبنأوالباردالماءاوالحارالماءعمب-،

الصيففيمبردا،والم!دةالرأسكلالخلمعقطونابقرسكب-6

.الشتاءفيومفترا
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مضروباالخطميبلعابالمفاع!لدلك-بعنفوالمفاصلالفقارفنن-7

الينفسج.بدمن

.حارةبخرقالتكهيد-8

.6باردلامويةالتمريض-9

الشاقة.اوالمعتدلةالريافة-01

:اه!رموواللعوموالمطبوفاتبالمزوراقالمعالجة-ب

شأنه،الدوائيةبالافذيةيسمىماعلىرئيسيةبصورةسيناابناعتد

الني(الاحسيةي1)وراتالمقأما.قديماوالسريانالفرسالا!لباءشانذلكفي

النيشوقية--السعاقية-الحعرمية-الك!ئمكية:فهيرراواتهفياسث!ملها

السلقية--القو!ية-الامفاتاخية-السفوجلية-الاجاصمية-المشمشية

الخشخافية.

مرق-بالتوابللحممرق-رسملحممرق:استعظالمرقاصشا!ومن

اللحومومن-العدسمرق-السلقمرق-الكرنبمرق-الم!قوقةألطيور

الدج!جمخاخ-الطيراجنحة-الاكارع-الزيرباجة:المشويةو1المطبوخة
.ك!سلاأصناف-والديوى

ومى:،الحالاتبعضفيكعلاجذكرماورد،بسيعلةأغذسةمدةومنالك
فانيد-عسل-سصن-(جاتلبئ)شيرخشت-حامضرايب-لبئحليب

-(بيناءذرة)جادرس-أرز-وعمفارهالبيضمح-(السكرمنعنف)
يابس.خبز-سويق-كع!-حبن-كشك

:والبقولالثمارأنواعيمعضالم!الجة-ب

وذلك،فارسبلادفيالثمائعةرا!شلابعضوراواتهفيسيناابنامشكل

حامضرمان-حعرم-سفرجل-تفاح:وميغالباشراباتاوربوببشكل
البقرلما1-منديتمر-أجاعى-حماض-عناب-)قراعيا(فيشوق-مزأو

-الثوم-البصل-الكراث-الجقر:فهيالكتابمذاليذكرماوردالتي
البقلة-الحمقاهالبقلة-(الخيار)القثد-القوع-القثاء-الشلجم

السلق.-اليعانية

المركبة:ةيو!الاوبالعقايرالمعالجة-د

كبيرام!داالتدابيفيالواقعالخعلاافواعتداردفيصيناابنيستخدمل

منكانتاستخدمهاالتيالعقاقيرأنذلكالىيضاف،المداواةليريق،!عل،من

.الاسواقفيوالمنوافرةمحلياالافعةالبضانع
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ويعكنمننوعةفكافتالصقاقيرتلكبهاقدمالتيالصيدلافيةالاثكالاما

-ادهار-ل!ابات-لموقات-شرابات-ربوب-سفو!ةيليفيااجمالها
.وشصوماتتبخيرات-أقراعى-معاجين-حبوب-مطبوخات-عطريةمياه

علىغيافيةالفينالمعالجاتعلىرنيسيةبمورةاعتمدسيناابنانفلنا

علىالاعتماديفضلفكانبالعقاتيرللمداواةأما.الدوائيةبالاغذيةالمصالجة

.وآلمطبوخاتوالادمانوالشراباتبوبكالرالتحنميرالسهلةالصيدلانيةالاشكال

الحالاتفيالايستمملهالانكاتوالترياقاتنيجا!ملاووالالهراعىالحبوبأما

صسوبةعنالناجمثمخهاوغلاءوجودمالندرةضكبدونوذلك،الخعلرة
اصتعالمن؟كثرلكنه.تركيبهافيالداخلةالعقاقبرلكثرة،تحضيرما

زمت.فيينلهرماعلىتداولهالكثرةنظراالطيبوأتواعالجوارئ!نات

المتكاملةالعلبيةالمؤلفاتمنجمومةبوفعسيناابنقاملقد:الغاتمة

وفسه(وأممهماالطبيةكتبهأوصعموالخمسباجزائهفالقانرن-والهادظ

الحاحة.عنداليهيرجصوتالعلمفيالمتقدفيللاملباءرئيسىكمرجع

بقص!وفمعهافقد،القانونبعدالطبيةمؤلفاتهأفهرومي،الارحوزةاما

تمتبروهي.الطبلدروسالفهموجورةالحفن!!رعةسنالعلمعللابتمكين

لافه"الرجزبحرسيناابنلهاالتخبوقد.القانونلكتابموجقأجودبحق

وهي.حفظاوأيمرها،وقمابهاوأعق،لفظاالمربيةاللفةفيالضعربحورأسل
الصنرىشقيقاتهاوفى،فيهاامتوعببيتا(1220)أبياتهاعدديبلغتصيدة

الطب.أبحاتمجمل

المرتبةبنظرييستحقفهوالانسانيةللابانالكليةالمغاردفعكتاباما

اللازمةبالمعلوماتوتزوبه،الممارسالطبيبلافادةوفمعلافهذلك،الثالثة

الواردةالمعلوماتمنيستفيدأنالعاديللشخصيمكنكصا.الصحةحفطفي

الف!.وسهلةبسيطةلانهالهبه

سيناابنرممائلجعيعوتحقيقجمعملىالمعلالواجبمنأرىواخيرا

6والارجوزالقانونجانبالىتكونلكيمجموعليلاعمدارماوالسعي،المجهولة

ينجبلمالذي،الفيلسوفا!بيبمذاعظعةعلىالشامدالقلبيةوالادوية

أمثاله.منكنبراالدمر
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شناابنآفاقنيجولة

قاصعارت.د

أحدبيينعاسطثر8باككا

يميرنيالدنيابنيمنمميز
بهاالغبرلهاسالنيالبلافةاما

الاممتعكينيمكرمةباي

والضمالجلليسليماالل

لموالزمانلميمااللسهنانا

قعنوقزحفت،خارقةصبقريةولادةملىحولألفبعىوراليومنحتقل
المشرقزحفهافيبلضتحشزالتوما،والابعادالحدودعابىةالخاليةالسنين

قيحلقتحتىعمرمامنعشسالخامسةقتخعلىكادتماعبقرية..والغرب

كالمغانىبهيةفكانت..الدن!اضهستهاوطبقت،كالثمسصوسطمت،الآلاق

مرةكالق؟وادعة..الشتاءلياليفيالمنهركالغيثفزيىة..الحاليةالمتوردة

الخمائل.أضانفيالراقصة

،ووجدانقلبكلفيماوذكرا،الدموروتتوارى،السورتتعرمولسوت

الرومةبشاعوتتألف،والسموالعغلةبانرارتتلألأ..ولسانشنةكلوعلى

.والخلود

."سيناابن"مو..الخارقالمولودمذابل..ةالتالعبقريةمذه

للاتترادالمدينةتهالىوصموبحدبكلمنأليومجئناقدكخاوارا

وعلريفهالدمرتالدليكانتالضهباءحلبنلان..عامألفبعدذكراهلاحياء

لهم.قلبهاوتفشح،3اركرتخلدو،العلماءقىعى..والاربللملممنارة

العلوملتاريخالسوريةوالعععية،اليربىالعلييالتراثمعهدكانواذا

لهذه..فيهالمثاركينوتكرسم،الاحشفالمذارمايةماتقهصاعلىأخذات

وبدا،المئرتةالعلميةاسفارممفيتسجلجديدةصمفحةالاليستالمبادرة
.والتراثالامجاداحياءمنممارليجهودممالىينمافشاء

المجاللهاافسحت،محاضرة"أسيهاولا،مقهكلمتيكانتواذا

زمر،منبباتةأشرجها،نالايسمنيفلا..الكريعةالذكرىهذهفيلتلض

تمكعتالتيالمطصئنةالهانئةسيناابنروحعلىانثرماياسيئمنةم!فو

.وامرماتبالفنيلةوماعت،الملياالمثل

المؤضهمعاث1،3-1-
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النفحاتمذهفيستجد،ماملف1بعدالروحمذهبانيقينلكلواني

..للابداعوتقديرا..يةبالصبقساعترافا..والاريجبالشذاالمنمخة

.للنبوغووفاء

الفلسفةتاريخفيباحثأيعلىجداالمسيرمنكانخلتسنةلخسين

كانتوالمنافذالابوابلأنالاذلكوما،مذامثلموفوعفيالخوضالمربية

ح!عابلغةأو،العربيتراثنامنالنادرةتاى!ثلاوالشيخةالكنوزعلىمفلقة

تذاللامحنوباتهاوتنىمواضيمهااختلافعلىالفلسفيةالدراساتكافت
.والمخطوعلاتوالدراصاتالاكتشمافاتمنبالمزتنتظرالمهدفي

بفضلملموسةظامرةوالحقانق،معبدةالسبلأصبحتفقداليوماما

،العصوررواسبمنالعربيالفكرتحررأنوبعد،والباحثينالعلماءعهود

.القرونومصببات

الخاتلي:اللهمبدابيمعلمهعن:سيناابنقال

أتعررماليقالهامسالةأيةوكانت..العلمبنيرئفليمنوالديوحذر؟

عندهيكنفلمدقانقهواما..عليهالمنطقن!وامرت1قرحتى،منهخيرا

.مخبرةمنها

رامهموعلى،والطبالملمساعلين1لولدهامتقدمالذيالوالدمذاموفمن

اللفةالاولترسه،يحيىبنعيسوالحكيم،الخوارزسبكرابو،الملامة

وجهالذيالوالذمذامومن..والحكصةالعلبوالثاني،والفلسفةوالملرم

؟الروحمذهفيهونفخ..وهذبه..وعلعه..الوحهةمذهابخه

مذاعنالسؤالفيوالحتساءلمااذا-باحتي1-الباحتيلامومل

ومهمته؟،نسبهو،جنسيتهوعن،البارالوالد

مطلقااي!ادكانالوالدهذاأنملىاجعتأيدينابينالتيالمصادر

الحاكم،الفاعليالخليفةبعهدلفارساع!بهاناتليمفي(1)،للاصاعيلية"

..224صفحةللمثهرزوريم،الارواحنقمة،فيذلكحاء؟،افهبامر

مسلفىمحمدالدكتورقلكوأيد.مالاخرىالتاريخيةالمصادرمنفيرهوفي
.،التطبيقترفيق،كتابهليحلمي

..الباحئينبعضبنظرضيناي!نيلاكانا!برحقيقتهعلىالخبرصدا

حياةليغامنةنواحيمنوكشف،كثيرةأنياءعنىا!برالعكصوعلى

مذمباولاطاننةليست..اذكرمااليالالصاميليةبان:التونيحمنبدلا-،
ر"انلهم.فيالمفاءاخرانعنهاعب!وفلسفةفكسيفظامانها..دينيا
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الاتوالقضاربتالثىالممفةمقيدتهمنالستاروأزاح،المفلقةصيخاابزا

.تدرسأنىيجبكعاترسلمالتيفلسفتهوعن،حولها

عنمؤلفاتهليورتالتيالفلممفيةسيناابناراءنقرأعندمافنحن

في،راءهفحصيحينمابل..والالهيات،والريافياتوالطبيعيات،المخعلق

ونظام،لل!والمبالنسبةومواقعها-وضائصهاالعقولوترتيب،والمعادالمبدأ

:الثلاثتسطعلىنعرجوحينما..والخفس،الفعالالمقلومرتبة،الكون

جاءماونقارن،الطيررسالة5و،وابسالسلامان5و،يقظانبنحي،

فترددلا..المفاءلاخوان"الحيوانرسالة"فيوردبمارموزمنفيهم

مي:ينتيجةفخسجبلب!يدانذمبولا،بالحكم

اخوانمدرصةمنونهل،ونا،ثبمتفوقاتليذاكانسيناابنان

فلسففوان..البارزينأعنمانهااحدوالدهكانالتيالولاءوخلانالصفاء

..والاسلوبوالمنهج،التيببرطريقةوفي،الفروعبمغىيىانختلفتوان

والاعمل.،والجومر،الهدففيالصفاءاخوانلهلسفةكلتلتقيفانها

واعطاء،!مار!مثلاوالادلةلابىازالكافيالرتتلديخاوليسسهنأفابن

لافكارهواعللق،والارتباطامالالتن!نالانعللاقخطةلنفسهرصم،النعوعى

وأنظامأيبتعرتنفسهيخمعأوبعوةيتقيدفلم..نان!لاوالحرية

منورشف،نللهافينشأالتىلل!درسةشنكرأنهمذامشىوليس..مقيدة

ودعائمها.ماركاقىعلىفلسفتهوبنى،حوفها

الباحثينلدىعرفتالصفاءاخوانجمميةبانقائليغولقد..ولكن

والمقليالسياصىالنظامتلبالىترميأمدافذاتصيةعلميةمؤسسةبأفها

قامتوانها..والفلسفةالدينببنالتوفيقثم،الاسلاميالعالمكلالمسيطران

امضانها:منوانالبعرةمديخةفيللهبرةالرابعالقرنلي

ومحمد،نجانيالقمرونبتوعلى،بالمفسيالمعروفالبستيسليصانأبو

الغفطي،وابن،ال!وحيديذلكروى..والموفي،النهرجوريحد1ابن

.ريوال!ثهرزو

التساؤلاتمقهوأمام3بمدهباهمموكئر،،شنابابنمؤلاءعلاتلاميفصا

الاجابة:منبدلا

الىوأقرب..بالموضىصملةكثرومي،الاسماعيليةالممادربان
تؤكد:العقيقة
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اقفيالقرنمنتصفليتالفتالوفاءوخلانالصغاءاخوانعصعيةبان
!عفربناسامبلبنمحعدبناللهعبدسناحصدالامام*برناسةللهجرة
مهستهاتؤديقائمةنللتوقد،الاقعلاركافةنيفروعالهافكان..،الصادق

كانصبناابنوالدوان،للهجرةمشرالرابعالقرنأواخرحتىالعلمية

وتواتين،معللقداعأنهاعتبارعلىبفارساصبهانفرعفياعن!اكهاابرزمن

الخاصالفسعفياو!نعيكرنأن-كانمنطقةي1ليداعكلتلزمال!عوة
ب!نطقتهء

الىادعوانملىلقاماأرىعلميةزاويةمنبل..المنطلقمذامن

وأخمى..عصرهفيظهرتالثيبالؤلفاتومقارنتهاسيناابنمؤلفاتدرس
الدينوصيد،السجستانيي!قوبابو:ونممهاالتىالاساعيليةالمؤلفاتبالذكر

فهذه..3وغيرازيوافي،والنيسابوري،الرازيحاقموأبو،الكرماني

ابنمنالنظرياتبعضتمكىفانها،وامتمامبعخايةدرستمااقاالمؤلفات

..يمرتلملافهيقدرلمكنقالحقيتةفيلافها..وأرانهوفلسفتهسينا

،الامدافمنويدني،مانالاقوينن،المغمناتبمنىيجلوففعرفمااذاوهو

العليا.المثلالىويقرب

مخعلبماكانللهجسةالرابعالقرنمطلعفيالمئقضالعربىالعالمبأنريبلا

دعوات،الادبيوسجتعهالفكريةرائرتهعلىتسيعلروالفلسفةالملمبطابع

منصدمنديشوقفيكنلمكلاميوجدل،عدبةيةمقاتوخلافات،بديدة

المناقشاتنطاقعنالاوقاتأفلبليتخرجكانتالخلافاتفتلك..الحدود

وبيانات،طويلةمحاضراتالىفتتطور،العلميةوالمراكق،النواديليالوجامية

خيرا9تتحولثم(والرسائل،والنشراتالكتبعفحاتعلىتبرزسشفيضة

واستقطاب،والاتخاعللترغيبكمارةالدعايةاميادينفييستعملسلأحالتمبح
.والانعارالمؤيدين

وانه"الاسعاعيلية"المجالمذافيوافربقسطصامتالتيالفرقومن

الكلاميا!دجمنتنتهيالمثقفةالمجموعةمذهفىىنكادلاأفناجداالخىيبلمن

..جديدنوعمنولكن..اخرىةك!صمتخوضحتىالاخرىالفرقمع

الحريةتيوانحدليلمذاوفي..انفسهمدعاتهابينالكلاممعركةانها

منالانعتاقوملى،الفكريونظامها،مجتععهاتسودكانتالتيالنكرية

نعلاقاوتضرب،الثقيلةبالقيودالآخرينالملصاءتكبلكافتالتيالالتزامات

وأتوا!م.-مؤلفاتهمحرلمحكا

ظهود،المجومةمذهلدىالوجويلحينبىزتعلصيةمناقشةول1ان

،للهجرةالثالثنالقسبايةفيالتداولموفعونحالذي،المحصول"كتاب
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الدولةمقمببثحوسلهعرفالذي،النسغيد!حابنمحصد"الوينسب
همينهـالفرقكتابفيجاءا!ك09الاسماعيليةالىانيربيجاننيالسامافية

.مالبفداديالفادرلعبد،النرتى

طبقةلدىوالامخسانالقبولنالالفلسغىالكتابمذاانالواضحومن

حاتمابو+:موكبيراس!ماعيليراعاستحسانينللمولكنه،والعلماءالمفكىين

كتابهفي"الرازيبكرابي،معالنلسفيةيخاقشتهفور!ملا،الرازي

،المحعول،فيجاءمافيهفاقش،الاعلاح"سصاهكشابافوضع،النبوءةأملام"

ي!قوبأبو"موثالثداععنهايىضلمالرازيعرنهـهاالتىالآراءانويبدو

على،للصحصول*نيهانتعروت"هـالنعرهسماهكشابافوضع،السجسشاني

كتابهفوضع"الكرماني*جاءبعيدةليستزمنيةفترةوبمد،حال!عالا"

طريف،ملصواصلوب،فانقةوبيهارة،الرياض+المسماةاطسوحتهاوالقيم
مونموعيا.علميانفاونقدماالثلا:الكتبفيوردتالتىالآراءقرفد

الآنحتىمليهماسمثرلموالنعرةالمحصولكتابيانلهغسفماأثوان؟

.منشراوحققاقدوالرياضالاصلاحبينما

:نقولانالانستطيعلا..الحقائقمذهاماملوجهوجهافقفمندمافنحن

آواحدةوررسةمنوممرالفلاصفةلهؤلاءالمعنوحةالفكريةالحريةمذهبان

جومدعلىذلكيوثرأندونالصراحةمنجرفيواجتهاداتهمافكارمملعرفى

عليهاسارالتىوالانطلاقالحريةنضىمي..بظلهايستظلونالتىالمفيدة

ينشالتيالدعرةبتوافينأووالدهبركقيتاثىأندونمؤلفاتهفيصيناابن
:يىىكانصيناابنلان..اليها

،والتخومالحدودتكبلهولاالادسانتقيدهلاالمالحالافم!انيالغكران

الخالصة.الحقائقعلىيقبضن9الىوسبنييهدممكانكلليينطلقبل

:يرىسيناابنكان-اجل

معفهم،اصتعدادهحسبعلىكلض!بنوقبعنهادرجاتللعارةيىان

..درجاتعلىالاعاليالىيقغقوااناصشطاعواالدنياالحياةفيبأبدانهماتم!الهم

يمارسأنوبعد،العارفينمنفيرهبمعاونةالاالملومنترالىيعللاومو

موومذا..البرلاعالالنفسوتطويع،الشرعلىالخيربايثارتفصيرياضة

فيالمراتبعلريقةعلىوساروا،بالتماونبشرواالذيالصفاءاخوانرأي

كقولم:دموقهم

ننحلاءوضيارحكصاءملماءقوممنأولهايبداالخيرأملدولةهـان

.،واحدمذمبعلىوينفقونواحدرأيكلجتصعون
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:قالواا/خرمكانوفي

يخثرونودعاةحججفيهولناالامي!تاولا،الارضفييىةجقمنفما،

.،الالسئواختلاف،اللضاتبتماريفبناويبئرون،-ملمنا

ومي:..اليهاالتطسقمنبدلاأخرىفاصية

دونمابىامرورابهامررنا..وأخبار،وقسى،فلوامرتاريخنافيان

بنايجدروكان..والدوافعالاسبابمنهانس!خلصأو،مخدمانتوقفأن

.)رالاسالىالوصولونحاولالاعماقونسبر،الاسبابنتعسىانكباحثين

التاريخ:دكرلقد

اخرانرسافلهـبحرق554سنةمر9"المستخجد"المب!سيالخليفةان
..الصناءاخوانرسانلللماذا..وجدتأينا..سيناابنومؤلفاتالصفاء

.؟بالذاتسيناابن،مؤلنات

الثارفى:وذكر

الامير5بعهدالسامانيةالدولةبلاطفييعكلكانسيناابنوالدان

انهاملىالتاريخيةالمصادر!جستالدولةومذه،السامانيأحصدبننصر
ننصر..دليلمناكثرومناك..الاسماعيليةالىمذافعربعهدتحولت

وعشرينمانة-عهدهاولنيتتلهتوكانالاسصاميليةعلعاءأحدريةدفعا!م

مذاونعر10المنسبلي5الهئهبأمرالقائم"الفاطميالخليفةالىدينارألف

،والمساعداتبالامراليدماالمغربفيالفاعلميةيالدولةونيقةعلاقةعلىكان

اليهرصل1المف!بفيالخوارجمعحربايخوضالقائمالخليفةكانفىعندما

:الكثابا!منعر

ولاكلفةبهممليكوليس،يطيعوننىمملولىألفخمسينليانا،

امتثالايديكبينومنطقتىبسيفيووتفتصتبالمسيرمرتني1لهان،مؤونة
.،لام!&

ومالجه،نصربننوحالامير"مداواةالىمرعسيخاابنأنأين!اوورد

امتبة؟مذهسيناابنأحرقفلعاذا..مكتبتهأحرقغمتالمرفىمن

بالحقيقة.عليناتضنلنبأنهاوأمتغد..للايام..الجواباتر!

مجتصعاتنيصيناامجناثرعنخر1موف!ىالىانكقلالمرضمذاد!ب

..الملميةالفرب

:فأتول
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الفلا!فةيينفافلأنخملبانه:المبريابنالسيانيالفيلسوتوعمفه

.وجاليخوسأبقراطلةمنقفيفتيداوجعلهالمتأخرين

سى1ولكنه،الطبليجاليخرسقرينبأنه:القرلالىسكاليجروذمب
بمدنجدأنجداالعسيرمن:فقالغابىياللىوذكرهالفلسفةليمنهمرقبة

سينا.ابنبهاتصتعالتىالقوةبشلاليلومميدانفيبالنفوذتمغعالماارصطو

دوفو:وكال

يمتاز..مبتكىاومنكرا،ملهاواستاذاةكبيرافيلسرفاسيناابحنكان

كانلكنهلارصطوتلميذاكانأنهوالواتع..بالوفرحوتعبيره،بالاسالةفكره
عنارصلوسكتفصندما..والتقديرباج!الا؟كسبهيدالتبوهذامجددا

بعنامرفلأملهسيشاابنجاءقليلاالااللهمنيتحدثولم،نو!لاأعليالكلام

الحديثة.ةينول!النالامنمستغاة

كانالذيالاثرمدىالكببرالمسبحيةالفلسنةمؤرخ"جيلسون"وببن

الوثيتةالصلاتبينا!ك،الوسعلىالسورابانالاوربيالفك!فيسينالابن

أوفسطين.يسالفمبتالىالمنتميناللاموتيينوبينبينه

فيحتىصيناابنفلسنةيتابمونكانواالذينالمفكرينبمغىووجد

منالبعضذلكجانبوالى..اليهيصبونماكلتخالفالتيالمواضيع

ومؤلاء،لالهمامهممصدرافلسفتهمنيتخذونكانواالذينالمسيحييناللاموتيين

.،اللاتينيننهـالسينوييناسمدوفوعليهمأعللق

الفربيةالمدنيةفيصيناابنفلسفةتاثيرعنجواضونالمستثرقةوقحد!

المؤلفاتلنقلجهودهالغسببذلعندمااي-للميلادعشرالحاديالقرنبءفي

بامتبارماسيناابنفلسفةاختاروارايهماستقرومندما،اللاتينيةالىالعربية

ن)قبلفلسفتهعرلهوافديكونواوبهذا،الاسلاميةالمربيةالفلسفةت!ئل

.قرنبخعفأرصعلوفلسفةيمرفوا

بمتامالفسبفيالكنانىض!بلدىسيناابناصشبرالاياممنيرموفي

صينالابنوالتنبيهاتالاثاراتكتابالمبريابنالفيلسوفوامتبر.القديسين

الكتابومذا..وللدارسللعالمنبراسوانه،الفلسفيةالكتبأحسنمن

المربفلاسفةثرحهكما،الفارسيةالىوترجم،عدورهمخذواسةضهرةاخذ

الدينوفخر،الطوصيالدينونصير،كرنةابن3وافمهر،وافيافرحا
نية.السرياالىالعبريبناشجهكما..الرازي
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..الطيرورسالة،وابسالوسلامان،يقظانبنص:الثلا:قسهأما

والتأويلاتالتعليقاتوكثرت،لفاتعدةالىفتجموا،الغربفيحظوةنالوافقد

فتراتفيكتبهمصيناابنانالوافحومن..فيهموردتالتىالرموزحول

للقارىءقىكبلمنهايكشفأنسثألمالتيوالامثالالحكموضشهم،متقطصة

منها.اجهومق،ثقافتهيلاءمساواستخلاعى،يلهاتاوحرية

وموكشبهاالتيسينالابنيقظانبنحيقصةنغسأونحننلحواننا

الآراءبانطفيللابنيقظانبنحيوقصة.مذانقلاعاحدىنيسبين

الىتقودالتيالتربيةأنعلىالنهايةفياتفقاولكنهما..بينهمااختلفت

..الفعالالعقلمنانراقميبل،بثريمعلمعولمنليستالمنلىالغاية

الدنيوية،المعلاعحمنتخلصاذاالاالفيلسوفففسينيرلاالعقلمذاولكن

يلى:كاصينالابقيقنلانبنصيقصةوخلاعة..المتوحدحياةوعاش
لخرهاحنتقد،السننيعلاعخاشيخافالتض،المنتننماتض!بالىحيخرج

بالتحيةبدأهمنهحياقتربفلما..وبهانهبىوعتهتذهبنمولكنها،الايام

فيالسياحةسحرفتهأنعلىودله،وبل!هونسبهوعناعتحالهلهوثرح

العلوميعلارحرنهورفاقهحي-وظل،أبيهالىيعلحتىوالطوات،العالمأتعلار

حياحذرافهثم..الفرامةبعلملهثدوكانالممجابالمجبمنهفيرون..

..مئلهفيهايسيحأنسمكنهالتىالاقاليمعنحيسألهوعخدما..رفاقهمن

عنيممألاخذئم..المدىقصيرةبسياحةقنعه1و،نلكيشعليعلابأنهفصحه

السائحوصلاذا..ماءعينالىوصلحنىلهبشرحهاومواتليمااقليماالبلاد

نأبهايستعليعقوةحوارحهفيستمائهاسنوثرب،منهاوقطهر،اليها

..سالانوارعلافحمحدودغيرفضاءالىالمسيربهيفضيغ..المهامهيقطع

منها،واحدكلوخراعى،الشسعةالافلا!ومىأخرىأتاليملهوصمفئم
.الوجودواجبومو،العللعلةموعاثرافلكاالافلادمذهوراءأنلهوذكر

العقلموالذيالاشواقملاكبىفقةالسفرالىدعوةنرىالفصةمذهفي

وأ،القطب:نسيهأنوبالامكان،لهتصدىالذيالشيخوموالفعال

الفعالالعقلممثولموالدي،الاماماوالهادياو،المعدمأو،الناموس

ترافقالتىالجسانيةوالشهواتالملكاتفهمالرفقاءأما..الطبيمةمالمفي

لحكموالخضمىعليهاالغلبةيستطيعمنوان،قواهعلىوتتغلب،الانسان

القصةمذهيصيناابنبرمنوقد"الفايةالىيصلحتىيرقىفانه،الصقل

الكائناتمنوأرتىمدبرةعاقلةحيةعقول3والكواكبالافلاى،نملى

.العفاءاخرانرسانلفيوردومايتفقدمذا..الارفية

تربىوقد..ابسالأصخرمصا..اخوينكاناوابسالسلامانكعةما1

لهشمقتهشجاعامفيفامتأدباعاقلاالمورةجيلوكان..أخيهحجرفي
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فقبل..أولادهلتاديبلمنشلهبياتىانزوجهامنوعللبت،سلاماناسأة

رأتفلاورفضنافقبض..عشقهالهانلهرتبهاختلتولما..سلامان

لماني:لاختهاقالتئم..باختيأخاكزوج:لقوجهاتالتعراضه9
فيه.لاشارككبل-وحد&زوجالكليكونزوجك9

تعانقواخذت،اختهاعنبدلاملامانامر)ةجاءت،القفاتليلةوفي

وطلبعندمامنفخوج،ونجههايضونهأبصرالساءفيبىقلهفلاحابسال
الامصارمنكئيرافشححتىوحاربفذمب،الجيشفولاه..يجندهانأخيهمن

ولكنها،نسيتهقدسلامانأمرأةانيحسبومو،بالنلفرمكللارجعئم

الىأخيرااوع!تولكنها،ثانيةالحربألىوعاد،ذلكفأبىمغازلتهالىمات

ف!طفتعلريحاوتركوهالاع!اءبهظفروا9وففعلوا،يخذلوهأنالجيشرؤصاء

مليهفعطف،سلامانالىورجعوعوفيانتعىأنالىالغننلانمنمرصمليه
الجثى.رؤصاءعاقبو

،ماتحتىالسملهفدساوالعلابخالعلاعممعاتفقتسلامانزوجةوفى

حقيقةعلىأعللمهالذي..ربهعبادةفيوأخذ!الملكواعتقلسلامانفافتم

باخيه.فصلوهصاوالعلابخوالطاعمبالمرأةفملذلكوعند...الامر

وابسال،الناطقةالنفسموسلامانأنالىمذهقصتهفييرمقصيناابن

،بالسوءالامارةالغرفييةالشهوانيةالنفسميصلامانواسراة،لق!لامو

الالهيةالخنتفةمواللاكلوالبرق،العقللتسخيرمحاولةلابسالوعشقها

للنضالمسخرةالبدنيةالقوةميسلاماتزوجةخت1و،للانسانالسانحة
الفضبية،القوةهووالطابخ،الالهيالفيضموالةالفنولبنالشهوانية

ئيللتفلبمحاولةابسالقتلعلىوالتواعلؤ،النمهوانيةالفوةمووالطاعم
البدنية.القوىعلىالنفسلخلبةرمزابسالوملاى،الصقل

ترجمتثمبالفارسيةسيناابنكتبهاالقصةومذهالعليررسالةفيقىوث

العليورلاعمطيادذمبواالصيادينمنجصاعةأن:وخلاصتهاال!ربيةالى

ويحاولون،رص!الافييتملم!ونخذوا1الطيورمنعددشباكهملينوقع.بالشباد

وا1بداحراداعمارواوعندما،بالهسسنبعضهمتصكئ!دوبعد،الافلات

و!ندما..جدوىدونولكنالخلاصكيفيةالماصورينالاخرينالطيوربتعليم

عالية،جبالئانيةفيهمكانالىوعملواحنىعليرافهمفيوفللواطارواياسوا

الملك،قصرالىوعملواخبرا1و..عبورمامنتمكنواحتىكشرافت!بوا

حتىلقوهالذيالصناءمنلحالهمورئى،نكواهموسح،بالدخوللهمفسصح

يفكلكيالآخو-شالطيورالىرسولايرسلبأنوعدممواخيرا..اليهوصلوا

مم.أص
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:بانسيناابنيىمزمنا

النفسوالى،والبدنالروحبينيفرقالذيالموتملكموالرسول

فبعض،البدنيةوالملكاتالفرانزثردفيوقتالتيبعلب!هاالخيرةالانسافية
ربهم،عرشحيثالىوالمعود،الشردمنالافلاتيمكنهمالنفوسمدهاصمحاب

.الموتحتىأسبرايبضالآخروالبمغى

منهاواستخلمى،المريانيةالىىند!ملاابنترجهامذهالعليررسالةان

آيةورمزيتهاوخيا!ارومتهافيفجا!ت،بيماوعئرينوخسمئةفيتميدة

مئآلبشريةالنفسمبوطفيهاذكروت،والرقة،والغذوبةالبلافةآياتمن

اخذتبحيت،والفسادالكونمالمولهثر&،الحياةحبائلالىقداصتهاعلياء

.والقيودالاغلالعبل!قنلمحاولةليالاعلىالملأالىمتطلمةقيدماليتتعلمل

نقساماونحئنشعروت،الروعةمنقئيبةحلةألبسهايانيالسفالشاعر

بالطانىشبههاالتيالاسيرةالنفوسمذهعلىوالامىالحسرةمنبحرانفيباننا

التىالطليقةالطيورباساباللحاقعبثايحاولالذيالجناحالمهينىيحالجس

..الاعلىالعالمالىسبقته

اكتسابكيفيةعن:تفصرأنيهمكنرموزالثلاثالقعمعىففيالععوموملى

الصورةبينبالشمييزتقفميالنيالطبيعيةالعلومفيالاولىالمبارىءالمتوحد

يتساءلانوعليهالروحانيالعالماعتابالىيىقىانيجبوكيف،والمادة

الصانع،وجودالىذلكبعدفيهتدي،العالمأزليةعنللافلاكتأملهابان

،للانسانالحقيقيالجومىويصي،بهفيشفكرالخاعىعقلهعلبي!ةالىيمودثم

المطافنهايةفييرىوت..اليهبالنسبةوالشقاءالسعادةمصدرمووما

وعندما..الافلادأكثسعقولفيمتلألأالشاولالالهيالتجليالمقلي
وقدلجومرهالمثابهةالغسديةالجوامرمنعددايرىنقسهأعماقفييغوص

.الظلامبحرانفيالآفربعنهاوفرقوالصفاءالنورببعضهاأحاعد

..رسائلمفيالصفاءاخوانمعلتاءمن؟كشرالفلسفيةسيخاابنكتبي

وأظهسها،الذاتيةالعقولفيفلسفتهمنفرعاجعلهالممرفةفظريةنيسينالابن

ورانياتالمافموفمى..الكوننظامأصاسليأو،بالملانكةخاصعلموكانها

الواجبالكائنبينالتميينمعهاطرحعندماالفارابيما9بدالجومرليالمتملقة

لدى-والتوةالفعل-موومذا،بغيرهالوجوبوالواجب،بقاتهالوجود

حدوثيسىمابدورهيحتوللاصندهنالكونسيناابناما،المفاءاخوان

لهقدرةلاأني!نيفذلكبالقوةمكنازالماالممكنانفطالما،نك!ملا

أعبحوجودهلانفذلكيوجدأنمنالممكناتببمخىتمكنهفانه،الوجودعلى
فانوكذلك،يوجدلاانيمكنهفلاثمومن،أوجدتهالتيالعلةبموجبواجبا

اوجدتها.التيالعلةبصوجبالوجودواجبةبورماساوجدتهالثىالعلة
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فيالبرمان"كمابهفيحيانبنوجابىالصناءواخوانسيناابنوعلتض

لان،الامصيةكبيرلهالعلمومقا..الحروفملمعند"الميقاناسرار

افوانامأ،اخيسابنيقولكهاالالهيالجسممنهايتكونالتيميالعخاعرالحروت

يأرسالة(،1)رصائلهمج!لواعندمامملياالنكرةهذهفطبقواالصغاء
تؤلفالتيعشرالسبعةالحروفالىيشهيرالعددومذا(3)ضرب(17)

..وتالحسفيره!غتئمتكمئفيهمايقولونالتيالاعدادان..الاعظماللهاسم

تتعلقوالثانية،الروحيةبالذواتالمتعلقال!ليويالصالمحقانقميفالاولى

المادبة.الحفانقحلفة

بالنبوءةرأيهعنمكثفةرمزيةبصورةسيناابنيمبرالضفاءكنابوفي

الجاميةالرسالةفيوردالذىالصفاءاخواترأىعنتخرجلاومي،والامامة

والفلسفة.الدينوبينوالحقيقةالشريعةلنالملاقةمن

راحة"كتابهفيالكرمانيوافياضرحاثرحهالذيالعشريالنظاموهناك

ليسيناابنقدورالقيالنظاممعواحدايكونيكادالشرحفهذا"لق!لا
.الشفاءكتاب

عالممعيشعارضالامرعالماو-الابداعمالمانالصفاءاخرانلهعند

رمو-الاولالمقلمنانطلاقايبتدىءوالافبعاثالرجودوصمدور،الخلق

الابداعفولفهوالاولالمب!عوبوصمغه،الامرلفولالخاضعالكليالصقل
الصوراليهودعاالتوحيدانجزمناولمو،الاولالصقلبأنفا!نيو-مينه

الرايمذا!نسيناابنيخسجولم..السابقاسمعطي1ولهذا..المنيرة

وبساعلة.الاسلربيدشبمنبالرفمفهااصعبيدتبىموزعنهمبرانيا..

والتمبير.اللفنلى

ووجردما،آليعلبي!يلجسماولكمالباقهاصيناابنفيحددماالنشأما

المفارقة،المبادىءمنبفيضيكونحدوثهابأنويقرر،معاوالنظرالحدسمن

..الجسدقبلموجودةكانتبأنهمااعتغدالذيأفلاعلونبذلكخالفوت

:يقولالنجاةكتابنفي

البدنقبلوجدتفان،والممنىالنوعفيمتفقةالاتسافيةالخفىان
ومحال..واحدةذاتاتكونأنأو،بالذواتمكسةتكونانفاما،تاما

.البدنقبلوعدتتكونأنيتبينماعلىذلك

كئرةبرغمواحدالصفاءاخوانمندميكماسيخاابنمندوالنضى
..النضى3وحدسهاهوالنجاةالمضفاءفيخاعافصلاعقدوت،قواما

مختلفةففوسئلاثتؤلفلاوالانسانيةوالحيوانيةالنباتيةالنفسأنوقرر

.واحدةتاذابل
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خعلىعلىساروكانه،النناصخنظريةوففي،النفسبخلورصيناابنوقال

الاديانتنامضالتيالفيةال!قيدةمذهحاربواالذينالصفاءاخران
قتعاسخ،لآالانضسبأن:فالالمفااخوانبهـدسينا..فابنالسماوية

اخوانأما..الادلةواوردالنجاةكتابهفيمذاوفندلآخرجسممنقنتقلولا

:افقالرالعمفاء

ففسااشتحقانسانىبنوجدفانا،البدفىبوحودالنفسوجودبأن

ومذانفسانالبدنليلكانمتناسخةأخرىنفصفيهحلتفلو،عليهتفينى

بطلتيكونوبهذا!واحدةنفسمنباكئريشمرلاالانسانلان..معال

بالتناسخ.القول

.ةفل!اخلاحولتناليسيناابنحديقةمننقطفهانامشطيخاماكلمذا

فيه.القوليكتولأنالعسيرلمنوانه

وشخصيتهالادراذعلىعياتونواحيه،البعراليهايصللافأبعاده

وكنهها.حقيق!هاادرا&الىالهلمل!ميلم،مقفلكنن

وصاغهوحققهالاضيئاوالطبوالادبالملممنيدعلم..صيناابن
نية.للانساوتمه

.فورهو!مبى،الاولىالمعسفةابوابمنبابايتر&لمصيناابن

وأقواله..الكوكبتاعلىالخالهتةالزواسانماءت1ممشةقناديلرؤيته

المالمذاأرجاءالىقئوينشواعلىءمنالانسامنق!شهاوحيمندفغات

الفسيح.

.الموتأمامالايمراجعلمشناابن

.يصوتونلاخلو!المباترةولكن

بذمثنا،لهماايفاءهرمنناوضور،توتناكاملفيونحننستطعلم

.الحسابنسددهانقبل،الدنيامذهمنوسنمن!ي

.والريخانالراحةنللليالراقد-ممذانساكنروحملىنسلام

عينيه:يخمضموويىددظلالذيالعبقريملىصلام

اولوميأول!ميملكلولي!همب!تلاالصوتعلىثربنا

تعللاالتيالاولىالعلةميانهاللت!يزلىعنلمولو
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واثرهالسينويالنفسملم

العربيالابفي

يةالدابزفاالدكتور

ب!عبامةآدابهاكلية

ععلتني،الثيالجدةوالين،وغايتهالبحثمذاحدودبدايةاوفح-ا-
صينا:ابنالرنيسىالشيخبذكرىالمحتفلالمؤتمرهذاالىاقدمه

نيهاعكلالتىالمادةاصولالسينويالنفسلعلمدراستىتتناول-1

منىن!بواليوناتيةوالفلسفةلارسطوستعرضعامةائاراتأنايسيناابن

."دو"نماالنف!سحولالالكار

دارسامصنفاتهليالرنيسالشيخقدمهلمامجطعرضالىوت!ثقل-2
حوالط.1والنفص

تمنجأنحاولتالعربيةالبلاغيةالكمبمنمبمومة!ندفغفقم-3

مماالفخيةوبحوثها،سيناابنأعالفيتجلىكماالنفسعلمممطياتلهين

وأنجاحهامنالنظربفضمتأنيةوقنةتستحقثقافيةحن!اريةتجربهد!ي

الباحثوناليهايصللميرا!نحلاالومىمندرحةذاتهافيتمثللانهااخفا!ا

!كلشر.التاصعالقرنأواضراو!مذاال!كرينقرنخاليالا

ابداماربطتالتيالقديمةالعامةالملحوظاتنففللاملصيحديثولي

المعلملكنأرسطو!ابةفي(1)جاءكماونلكه!مالنفسىللشوافقبدرسفنيآ

والقضائية،.الاسشثارية:الثلاثةالخطابةأنواعفييبحثكانالاول
تاالىافانة،خالعىفنيواحدجانبفيالقوليخصصولا،والاستدلا!ية

مامفرقوفة(2)المغليةالمخطقيةوالمناقئاتوالاقيسةبالبلالخعلابةمزج

مرببلافيونكالماالييصلأنأرادالتىالمباشرةالعلمية5الأستفادعلبيصةفي

سالفهميربطوماأنوحاولواالنفسيةوللوظائفالتئصريعيللجانبمرضوافهم

والادبي.النقدي

الابداعليلتبحثالحديثةالتجريبيالنفسملمدراساتامتدتوكد
النحليل،!اقاتسعتكا،والنمراءالادباءمندالغيالوماهيةوالالكام
أمصالوألقتالمسرحيلا،القصة،الشعر:المختلفةضروبهفيللابالنفسي
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.(3)بالمسوالباح!ينالنقادنتاجعلىبظلالهاوسواهما"يونغ"و*لرويد"

الانسانيةالدراساتتفيداقالعلومبينضارياتفاعلاالاتجاهمذاويمئل

والفينيولوجيةالطبيةالنظريةالفعولنيالبحتةالعلعيةالحقانقمنالفنية

يقدمهاالتيالحقائقبيننوا!تلاالىكذلكونلصحلهاالتعلبيقيةالممارصاتومن

الل!ةملمفيللصوتاللفويسر!لاجوانبالىوالتطبيقيالننلريالفيزياءعلم

الموسيقي.الفنيالاراءوفيالعام

المرا:فيالحنماريةالتجربةمذهالىالباحشينانظارنوجهن1فايتنااذن

ممرفتناعلىزيادة-منهانفيدانناوأعتقد،المربىالتاريخفيوالادبياليلمى

كذلكالامرداموما،الافنلنحوللشقدمومنافةعلما-التاريخيةالنراثية

تالي!صفتوئياتجقليو9اليوفانيةالفلسنيةالآفارلينفيضأنمطلوباقليي

تسماونخصعىيفيالذيموالاجضزاءانبل،النفسململيسينالابندقيقة

مصادرفاالىالمستزبونحيل!القديمالنفسىالدرسمنالبلافيينلأخقوافحا

اليها.مدناالنيومراحمنا

اليوناني:وتراثهالارسعليالنفسعلم-2-

التوازن(.مق322-38،)أرسطوطاليساليونانىللفيلسوفاجتمع

ابوابليالمركقةالمصنناتمنمجوعةفتس&والشأليفوالدرسالمحاضرةبين

تقسياته)4(بحسبوالمعليةالنظريةجوافبهفي-الغلسفةموكاناو-الملم

مذافيرسطو1اعالعندوتفلاالسينويالنفسملمعنالحديتويستدمي

لموانسينابنعلىابوقدمهليماوانحالارسعليالتائيرلانوذلكالمجال

الفلسفيةالآراءض!ببينسيناابنلدىتوليقيةنزعةفممة،المطلقالمؤثريكن

بالاضافة،(الهلوطين)الجديدةوالافلاعلونية،وارسطو،افلاطون:الفدية

لجوانبتفعيليتحليلعلىامانهمماعصرهفيالملعىالتقدممنالافادةالى

.(5)النفسبحوثضئتثريحية

مدمامنفنهم،النفسفيولأأراؤممنظىياتهماليونانيينللفلاصفةكانت

وانالينا!ر!ميعمنمركبةالخفست1الىيذمبالذيانبادوثل!سمثلحسما

أقواله:فصواليكففسىمومنهاعنعركل

.الماءنرىوبالماء،الارضنرىبالارض

.النارن!رتبالنارو،الالهيالاثيرنعرفلائيرب

.(6)هالبفنىندر&الثديدينالحقوبالبغنى،الحبونردوبالحب

فالاشكال"والحرارةالن!رمننرعالنفصىهـان:قالالذيوديمقريطس

وفنسا.فاراالكرويالشكلنياتويسص،ممناميةلابهايقولالتيالذرات،و
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خلالمن6النانذالشسسأصمةلييبدوالذيالهواءفبارنسيهماتشبومذه

(7)،بأصماالطبيعةعناصراليهيدمبفيايكونالبذورمذهوتجمع،النوانذ

ليصلونقدماعليهالسابقيناراء،النفس"مصنفهفيارسطوبسدوت

اقلاطونفيدكرالنظرياتتلكبينمعينموقعلهويكوناليهيطمننتعريفالى

الفلاصنةمنبيدديمركما(8)هطيماوس"محاوراتهبمضفيالقولويخصص

هيبون،القمايون،مر!ليطس،طاليس،الفيثافوريينبعنى،انكسجوراس

.(9)كريتياس

الى-النفمىمسالةفياللاطونعنارصعلوذكرهسانوردأنقبل-ونشير

اتصا!اقبلموجودةالنفسبانالغولتتضمنالافلاعلونية،افثل"نظريةأن

مكتسبةولامثلميبابةالمجسليمشحققةليستالمثلمذهانحيثمنبالبدن

عقلتياأنبعدتذكرمابالاحرىو1،ت!قلهاروحيةقوةمنبدفلا،بالحواس

ساديغبرمبداالىيىجعالحركةتنسبرالنظىبةتلكولي،يمانلهاعالمفي

وعلىبالاحمالالمالمعلىبنعلبقالنفسبرمذا.المادةوبحر&بذاتهينحر&

للاطون1رايانخمحطانهكا،،تفسلهللانسانواذابالخصوصبسمكل

.(09)والضوضالترد!منيخلولابالجسموعلاثتهاالنفسىماميةلي

والخلودوالحركةوالاحساسلق!لاو،العلمبرقفاياتول!الفاويتناول

وذلكالخفوستمددو1النفسيةللوفلانفيعىضكماالفلسفيالجافبمذالي

ونررو(11ولهيلروس)،ولهي!ون،طيماوس:الاخرىوالمحاوراتالجمهوريةلي

بالمثلعلاقةلهاالخنسليلافلاطونبأراءتتصلارسطوكلاممنفقرةمهنا
النضىبصاديةتالواالذينمنالآخرينالفلاصفةلدىجاءممابهايىتبطوسا

ماديكها:لاأو

العناصرمنالنفمىالنحومذاعلى"طيماوس"فيأفلاطونيعوغ"

.المبادىءمنتتركبن!رفهاالتيالاسياءوان،بالئبيهيدردالشبيهانمندهاذ

مئالمنيستدتا!لابالحيوانن1الفلسفةمنيروصهليفبفانناواينا

المرضوموالثلاثةومن،الاوليالطولو1اثنينالمددومن،بالذاتالواحد
ونمح1ولقد.المثلساشفيومكذاالاوليالمصقومرالاربمةومنالاولي

لأنه،الاثخانمووالعلم،الواحدموالمعل:فقال،خربشكلرايهىنول!اللا

الثلائة.وموالسطحمددمووالظنواحدةنهايةنحوواح!اتجاهليينجه

والمبادىءالمثلنفسسعتتوحدفالاعدادالاربعةوموالبرعددهووالاحساس

وبعنمها،بالعقلالائمياءبعغىتدردخرى1جهةومن،المناصرمنتتسكبنهاوا

فيميالاعدادومذه.بالاحساساخيراوبمنها،بالظنوبعضها،بالعلم
مذاكل4ومامعركةالننسانلهمظهروحيت.الاشياءمنلنفسهالوقت
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نا:وقالوا،ين1البدمذسنمنالنفمىصاغواالفلاسفةبمضفان،النحر

المبادىءوعددما،بعلبيمةيختمىنيعاتختلفالآراءن1الانفسهيحركعددالنفس

والذينثسمانيةيجعلونهاالذيناولئكبينالخصوصوجهعلىالاختلاتويظهر

ذاالنفسفيالفلاسنةاتجاماتأرسطوويجمل(12)جسمانيةلايجعلونها

كلوشجعواللامسميةوالاحساسالعركةنعني:نلاتبعفاتيحدونها
.(13)،الاولىالمبارىءالىالصفاتمذهمنصفة

مصنفأبىزماكان،النفستغايالو!نتتالاعمالمنمدراارسطوقدم

(14)والملخصينوالمملقينالسربالمترجصينعنايةلض،النفس،،الشرانبهذا

عتالنفسيةالكتبصنمجموعةوهناد،الهبريالشالثالقرناواخرمخل
ومي:(الصغريالطبيعيان)منوانتعت

سما،النفس،كتابفيأجملهسايفعلوفيهوالمعسوسالعادس-1

والليس.والذوقوالشموالسعبالبصريتممل

واليقظة.النومفي-2

.الاحلاملي-3

الرفلا.تعبيرفي-4

قي"و*والموتالعياةقي،،و،او!رءالعمرطوللي!كشبمنابهو

(51)"التنفس

والحيوانللنباتوشاملةالعلبيعياتقسمفنللننسارسطودراسةان

ماونختار،والحديثةالفيمةالثروحكشبفيتفسيراتتعللبتدالانسان

في:اتصامنلاثةالىالطبيميةرلهسمو1مؤلفاتصنفعندما"هـروبانتدمه

البيولوجياوفي،تتالقماالق!روعالمفوقماعالموفي،عامبهجهالطبيعة

وكللك،"النفس،،كشابالبيولوجيةالكتبمقدمةفيوضعثم.العياةعلمو1
ثميشااليونافيةفييعني!8حلأ4عالنفس:لف!ن1من"!تيلوربسطهما

كافواواقهم.اليومنستعلهالذي!!ث!ءنث!!الشعور:لف!منتريبا
جهورلفةفي"النضى"وان.والتحر&والخموالتغذيفلوامربالخفسيعنون

هـالنفس"علىالدلالةإلىمنها"الحياة"علىالدلالةالىأدنىكانتاليونافيين
الفلسفةليالحياةمبدايمنىالنفسفيلؤلفعنوافافانولذا.اليومننهمكا

النبانكتابفيجاءسانع!دماالنىالوجهةمذهيزسدوما.(16)البونانبة

مقارناوالحيوانالنب!تبينارسطويجععاذحنينبناسعئلأر!عمطوبترجعة

،والنباتالحيوانفيموجردةالحياةان:أرسعلوطاليىالفيلسوتهـتال:مفسرا

الىليهايحتاجغامنمةخفيةالخباتوحياة،نلامرةبينةالحيوانحياةن1قير
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فقعصارهمف!طله!سانكسافورسأما..فنياللنبات..واستقصاءبعت

حسليس.*للنياتأنهوالصحيح..ولذةوضاوحساثهو"للنباتن1
.(17)،00نهوبولا

والبيولوجياالحياةسبدافيلف1ارصعلوان:مذااشالتولنستطيع

بطنومامنهظهرماالانسانعالمكثفسبتغيوكان"التفسءبابتحت

اختلفوما(ا-لعيوان،النبات)الاخرىالحيةالكائخاتكلليهاضضر&وما

وحدماالنقسنىتصدرالانفعالاتانيرىلاالاولالمعلمكانولقد،عنهاليه

.(18)والجسمالننسمنالمركبعنتصدريل

لجسم!ا)،ليطبيعيلجسمأولكمالباضاالنفسأرسطوويمرت
الهيرلى()للجسمعمورةالنضىوتشي،(19)(وظيفتهضولكل؟ضاءني

الجسممىالمينكانتانيافنقولتفصيلاردنا1واذا-الاولالكصالي1-

واداالنفسميالابصارعلىالقددةن1ي1نفسكاموالبعرفان(الهيرلى)

ملى(99)المرصتأوالتمثالفيكالمينالشكلفي!امحينشلاأقىاعا!اما

النف!سبفنملالونلائفصارسةفىالثانيةالافعالسا01صواهاوالورق

مما.والجسم

كما"اقحادهعنفساللاواحداكياناوالجسمالنفصارسعلوويركأ

.(20)،واحدشىءوطابيهالشىملنساللا

تفارقلا-النمالالمقلمومنهاقسماالا-النفسباتأرسويقولثم

.(21)الجسم

النصو،،التفني)الغاذية!النفسيةالقوىنظريةمبتدعأرسطوويمد

عندالعسلوة،والانسانالحيوانكلمشتركةوهذهالنباتلي(التكائر
وا)قوىومناى،العقليةبالقوةالانسانينفردكأ،والانسانالحيوان

.(التغيلنيه،)شكوىفيهاوالحيوانالانساناف!ثراى(ملكات

(الننوسأو)،الننسبةالقوىمنواحدةملبحوثاأرسطو!خسى
اللورق،والراثعة،الشم،السمع،البصر:رموصوعاتهاالحساسة،الضاذية

،المونراتوتنلغىتحىالتىوالامناه،(22)والملموساللسى،والطعم

مو:"الذيالمشترىللحسقسابنرد،

والشكل،والسكون،الحركة:مثلالمتىكلاالمحسوساتادراد-9

.ةلوحداو،ي!عشوا،ارلمقدا،
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يسع.أوكرى؟نهالسورايالادراىادراىومر-2

بامتباره"صكلفيالمحسوساتمجينالتييننكل6القدررمو-3
.(23)حسا

.(24)،الفعالوالعلالمنفعلالعلثمةالتغ!لمنو!رأوكثعد:-

والحىالبلأطنةوالمواملالخسىالظامرةالحواستخاولتالاولالمصلمويكون
بفسعيه.ل!قلوا؟والتذكرالذاكرةروممهوالثخبلاثترى

ال!فس:وعلمسيناابن-3-

منمج!رعةفصنفالرئيىالطيخلدىعنايةلنفسية1البعوثلقيت

وخلودما،بقانط،وظ!ننهاماميتها.،الخفىحولكذوروالكتبالرصانل

اليه.المتوجهةالتعليمياليرفيبحسبوبسعلااخشماراالامالمذهوقناوت

التحقيقالىسبيلهوعرفوصملنامصاالاصالكلكأمم!ناونذكر
بموالننر

"النفممهمه)52(انبشو"الشفاع!موسوعةطبيعياتمنالسادسالنسم-9

عنوانوتحول"النجاة"كتابليالطبييياتمنالسادصةالمقالة-2

.(26)الشظءفيوردلمااواخمصاراتركينوتيد"النفسليء

وبقائاالنفصىنيرسالة:"النفسأحوالءبينوانكتاى-3
.(27)،وممادما

.(27)،واصالكاالناطقةالنفسمعرلة"فيرصالة-،

.(27)"الناطقةالنفسملىالكلام"ليرسالة-5

.(27)"النفسانيةالقويمن"(مبحث)رصالة-6

الاخرى!ميخاابنسخناتليمذهالشفسيةالدراصاتأص!داءتع!رتو

بمعدمةلهتمحيت(29)"القانون"وفي،(28)!اطلإت!فيوردكما

علىيحثقدبمنمهيدا!مو"الاطباءطريقةكلالنفسلقوي"بس!فبها
بذاشه*!انماعلصا"النفسيالطب*تكوبن

عرحلةبيئالنفسملمدنخمىالفلسفيةجهودهفيسيناابنتوصطلتد

حولهواروماأرسطوعنفهسابىزما1واليونانيةالآثارفيمنصثلةقديمة
والنلاصفةالعربالمترضونكدءماوفىلك،وتعليتاتنروحمنقلكبمد
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ن!يماوليها،والحيوانالنباتسع(التكاثر.النو،التخدي)بيولوجيا
الامبمالحيوانىبين-تسياتهمامنوبمضصفاتالياختلافكل-قسمة

يتميزسامنا&ثم،والحركة-والبا!لنالحسيالادرا!وموالناعلقوالانسان

صيناابنلدىالملميةالرؤيةتكاولفينظرمذا.والعقلالنطقوموبه
غ،الرنيىال!ئميخعلىوالمملقينالدارسينىن!بليبدوكماالخلطوانتفاء

الحيواناتوعندالانسانعندوالمك!فاللىكاءليالبحوثانومواخرمر1لدينا

،"المشإلسبيلملىعاحر!صالاوكرالتقليمتباينةلكخهامشتركةلدراتيفنرض

يستتدانيمكنالذاكرة،الذكاء:الامريننينكتطويرعلىالتجارباننم

.السيخويالنفسملميقدمهماالى

واستبعدالعصبيةوالجبتبالدماغالادراكاتربطسبناابنأنالىونشبر

الحديثة،الننسيةالبحوثعكسكلبالجسمماديارتباطللمقليكونأن
فيالبحرثمذهبينالمقانديالفلسضالربدلاحظنااذاانناالا

نيلكالاقجاهمذاعلىالبامثندرد،الثقافيةالبينةلييدوروماالنفس

ليالانسإنيةالنفسخلودفكرةالىتطلصواالآخرينوالمفكريخانيفاانج!ان

نية.النابالمادةصصولا!كرناتينبفيلاالذيالشكصؤرة

علمنعوصمن"لمحاتعرضقبل-انبهأنالعلميالاقصافيقتنس

سنفاتخلالمنيتأتنا!ناوالمدققالمتافيالدرمىانالى-السينويالننس
رالمحليلأتبالبحوثبالاستعافةوكذلك،مذابحئنافياليهالثرالتىسيناابن

كمصخفالمستقلةوالكتبالرنيسالثيخكشبطبعاتضدماتبينتوزعتالتي

سيهـا.ابنمندالعسىالالهرا&مننجاتيعثمان.فى

ني)؟لي(34)طبيميلجسماولكمال"بانهاالننىسيناابنييرف

ليىالننصذاتأنفبين5مذاويوفح"العياةافعاليفعلانله(اعضاء
موالاولواممال!8والنباتل!حيوانجقءميبل،بجسمليست
الافعالليأياك!ع!وكالثانيليوتتحققفيهالكاصنةوالقدرةالشءتمام

.(الآلات)الجسمبامضاءبالاصتمافةتقومالتيالحقيقية

الثالي:النحوعلىالخضنيةالقوىتمنيفويتشكل

جهةمئلي1طبيعيلجسمالاولالكمالومي:الثباتيةالنفس-1
الذيالجسميطبيمةيتشبهن1شانهمنجسموالفذاء،ويفشذيوينمىيتولدما

أقل.أو؟كثرو1يخحللمامقدارفيهبلهيق،فاؤهفهاقيل

بتمن،ليطبيصلبسمالاولامالومي:العيوانيةالنفس-2
.بالاراد،ولهخر&نياتالبنيدر&ما
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"النفممر*لينار1منالصفاواخوان،الواز!بكووابو،والناراءص،-ي!ما

اتباعاالتراثذلكنيجاءمامتبيايكنلموانالرنشللمثيخذخراكانت

.(30)والاخافةوالتمديلصيح!تلادونالنغلنيه-

كتبخلالصنالتفسلدراسةالعام!لارسطيالتصورعنسيناابناناد
الممورة)الباطنةالثفسيةالقوىعددليزادوقد،ومقالاتهالاولالمملم

(الذاكرة،النخيل،المثتردالحس)لتط!ثلاناارسلرلدىوكانت(والوهم

.وقواه،لعقلتتسياتلي!ليأبوكما،نعئل

ذلكالمحكموالبناءوالننجبالتكاولالننسعلمنيسيناابنمملوامتاز

ئياتها،محمننليتدصها(الوظاففاو)النفسيةللقوىتحليليامنهجااقبع"أفه

الوظانففدرسقىكيبيامنهجاأ31)الشفاءفيالمتك!ولمصخفهلياقبعثم
وامتملالمركبالىالفطرةالىوالادنىالابسدمنمتصاعدترجليالنذميلا

علىوانالهتهشناابن6جدوتتجلى.(32)بينيافيماتمارنهامنوتحدث

العسىالالرا&تحليلفياتبمهالذيالتمثريعيالنع!قلكفيرانحتعو

والكيقياتبهترتب!التي0والاعناء(البصر،السع،الشم،الذوق،اللسى)

الحسية.الوظانفكتوزعأقسامالىمقسعاوالدماغالشبيةبالجلةوارتبا!ا

العلومفيمالتفنتاجعليأبويطبقفهنا:الباطنالالهدا&وكذلك

الذيرعدهمعيلتقيالمزجومذاالنفسيةالدراصةعلىوالتشرسحيةال!لبية

الننسبة.للقوى"القانون"كتابهسندتليالبهفاثر1

قبلا.عرتماونقفىالابصاركيفيةضلال!ليةالحقافقسناد،هعوصحح

فيالسينويالنغمىملمشكهالديالاثىلدكربحشنافيالحيشيتسعولا

وقدخيى1دراصاتبهذاتكغلتففد،واوربلاالمنمرقفيلهايتاليةالقرون

الىالهج!يانسىالقرنمنذوالمتصوفةالفلاسفةلدىالاساسيالمرجعظل

القرنسنافاكالربعلياللاتينيةالىوقىص،عشرالرابعنالتسكطلع

الثاكالقرنليأوجهابلفتحرلهةي!كفحركةوخلق،الميلاديممئرنياك

.(32)رربة1ليع!صرالسابعالقرتحتىنارهآوبقبت،الميلاديعر

الناطقةوالنفس،العيوانيةوالنفس،النباتيةالنفسمحاسيخاانجاتحدث

عندوردانلهعرننان1بم!المنهجمذامخاتشة!ناو!ميد:()ال!الهلة

ثمبسيطةأعرلميحيثمنالحياةظواهرميرفةالىفالقصد،أرصطو
بينالتفاعللطبيعة-يستلقمالمفكرالماقلالانسانفدرسمركبةمكتصلة

مثر&موماوليهاتسيرهالتيالوظا!فبماميةعلا-والجسمالاففعالات
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جهةمنأليعلبيصلجسمالاولالكالومي:الانسانيةسف!لا-3
،بالرايوالاشنباطالفكريبالاخيارالكافنةالافاعيلينعلأنهاليهينسبما

.(الماميات)الكليةالاموريدرىماجئومن

مدركة.،محركةبرقرشانألحيوافيةللنفصئم

لمعركة:ا-أ

النىالثصولهيةالنزوعية6القووميالحركةعلىباعمةتكوناناط-1

المحركةالقوةبعثتمنهامهسوب-،)معللوبةعورةد!بالتخيلفيارتسمتاذا

وميشهوانيةقوةةشعبشانا!و!التحريكعلى-نذكرما؟لتي-الاخرى
طلباناقمةأوضروريةالمتخيلةالاشياءمنبهتقربتحريككلث!بتقوة

ناراالمتن!الشءبهتدفعتحىيكملىتبعثقوةوميفضبيةوكوة؟للذة
للخلبة.عللب!مفسدااو

اكدمصاب.ليشنبمتكرةفهى:فاعلةفها1كلالمعركةالقوةاما-2
المتملةوالرباطاتالاوتارنشجذبالعنلاتششنجانشانهامنوالعن!لات
والرباطاتالاوتارفتصيرطولاتدماأووترخيهاالمبداصةنحوالىبالاعناء

.المبدأ!ةخلافالى

لممركة:ا-ب

لصلنااذاالثاني\و)الغمسالعواسوميخارج.منتمرىيةمنهما

.(الحو،س:الاتساممنبصةأرالىرجعخاه1واللمسيالاحساس

موانسهاالىلهاالمركقيفالتصفيينعرفالقوىهقهمنوالحديث

مذهتحققكيفيةئصرح3،علبيعىترتيبفنالسبيةوالجلةالدماغلي

.(اللسان!الافف،الجلد،الاذن،المين)

عورةتدر&المجوفةالسبةليمرتبةقوةوميالبصر!ةنصنها-1

الاجسامفياقأديةاللوننيواتالاجسامشباح1!نالجليديةالرطوبةفييخطبعما

المقيلة.الاجسامسطوحالىبالفملالثافة

الساخ!حفيالمتفرقالمصبليمرتبةتوةوميالسمعومنهما-2
ومقروعتارعبينالمننضطالهواءتصوجمناليهايتادىماصورةترد

المحصورالهواءالىتعوجهفيتاوىعوتمعهيحدثبمنفانضفاطالهكلقاوم

الحركةتلك،مواجوتماس،حركفبثكلكهويحسالساختجويففيالراكد

فيسى.السبة
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الشبيهنينالدماغمفمزاندتيفيمرتبةفوةوميالشمومنها-3

فيالموجردةالرانحةمنالمستنشقالهواءاليهابؤديماتدركالثديبححلش

رائحة.ذيجرمسنبالاستحالةليهالمخملبمةالرانحةأو،لهانلدالبخار

اللسانحرمعلىالمفروشالممبفيقرتجةوميالقوقومنها-4
فيهاالتيالعذبةللرطوبةالمخالطةلهالماسةالاجساممنالمتحللةالطعومتدر&

محيلة.نالعلة

ولحهكلهالبدنجلدامصابفيمرقبةلحوةومياللمسومنها-5
التركيبلهيئةالمحيلةو1للزاجالمحيلةبالمنارةفيهويؤثريماصهماندرد

ةقوىاربعاللسقوةيجملمنومناى

.والعارالبازدبينالذيالتضادفيحاكمةاحداما-ا

واليابس.الرطببينالذيماالتنادياحاكةوالثانية-2

واللنن.الصلببجنماالذيماالشضاديخاحاكةوالئالثة-3

.(36)والاملسالغشنيينالذيالتنادفيحاكصةوالرابعة-4

،المحسوساتعورشدردقوىفبمضهاالعيوانيةالباطنيةةكر!ملاالفوىما1

وأولهاةالمحسوساتميانيتدردوبمن!ها

منالاولالتجويففيمرتبةقوةومي(بنطاسيا)المشتر&العس-1

اليه.المتادسةالخسيالحواسفيالمنطبعةالعورضيعبذاتهماققبلالدماغ

المفمالتجويفآخرفيأينامرتبةقوةوميالمصورةأوالخيالثم-2

الخس،الجزئيةالحواسمنالممثتر&الحصىتبلهمافيهتحنندالدساغمن
.المحسوصاتتلكغيبةبعدليهويبض

فانالماءهوالموفحوالمئال،الحف!بهاالتيالقوةغيرلقوةوالقبول

فيهتنعكسي1-الئممكلوبالجملةوالرلهمالنقشقبول-خاصة-8قوله

الئمكل.غياببمد-حفظهقوةلهوليسالافياء-عور

ومفكرة،الحيوانيةالنفصىالىبالقياسمتخيلةقسىالتيالقرةثم-3

الدماغمنالاوسطالتجويفنيمرتبةقوةوميالانسانيةالخنصالى؟،لقياس

ب!ضهوتنصل!بمنىكلالخيالليساض!بتىكبان!ثاكهامن.الدودةعند

.الارادةبحمببعغىمن
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،الدماغمنالاوس!التجريففهايةفيمرتبةوميالوهممةالعوةثم-4

الموجودةكالتوة،الجزنيةالمحسوساتياالموجودةالمحسوصةميرالمعالهيندر&

عليه،الميطوتموالرلدمذاوانمنهمهروبالذنبهذابانا!كمةالشاةفي

وتنصيلا.تركيباالمتخيلاتفيالمتصرفةايضاميقكونانويشبه

الدماغمنالمؤخرالتجويففيمرتبةوساكرةاللىالعاضةالقوةنم-،

المحسوساتفيالمحسوسةغيرالمعانيمنالوميةالقوةتدرتمافحف!
.(37)الجزئية

مالمة6و!و،عاملة5يالىقوامافتنقسمالافسانيةالناطقةالننىاما

س!ناابنوكذكرتشابههاوالاسمىاس!نابعقلاتسمىالقوتينصنواصدةوكل

المادةعن6دالمجسالعقليةالكليةالمعانيتصوربالانسانالخواصيأخمى"ان

المعلرماتمنوتممرراتصديقاالمجهولاتةف!ممالىوالترعل،التجريدكل

وجلها،للانسانيوجدساكلالمذكورةوالافعالالاحوالفهذه.العقلية
بسببالانسانلبدنموبررولكنه،بنيابمضهاكانوانالانساتبهيخمعى

.(38)8الحيوانلسانرليستكالتيللانساتالتيالخضى

رنيسية:بصورةقوتانمقاكلوالعتل

كلتتسل!انيجبالتيالقوةوهذهال!مليالعقلوموصاملة-1
(39؟)-النظسيالعقل-الاخرىلقوةااحكامترحيهماملىحسبالبدنقوىئرصا

وخير،وقبيحجصيلمووما،ويغريخفعا!مويترديفعلأنيخبفيفيسا

.(39)البدنيةالقوىوالىالبدنالىكلهمانماله1لييتاجيل!ملاوالمقل،وشر

تنطبعن1سانهامنقوةومي-النظرفيالعقلومي-عالمةقوة-2

لموان،فذادبقاتها6مجردكانتفان،المادةمنالمجردةالكليةبالصور

.مجردةتعيرماالعالمةالقوةه!ملانتكن

رسيرض.(39)بالملكةوالعقل،الهيولافيالعقلفيسين!ابنيفعلثم

للوصمولالاخرىصنهاالواح!ةشخدمانيالمنمددةالنفسيةالوظائفتعاونلكيغية

الذيالتفككمنالباخينبمضلدىتصوريختفيوبهذا،المركبةالحالةالى

.(،.)شهبذاكيانسنهاكلاكانىالنفسيةالقوىبتصددقلناانيخطر

بجسمليسالمعقولاتمعلموالللالجوهر"انكل!ليابووببرمن

.(،1)،بوجهلهعورةاوليه6لوأنهملىبجسمقانمولا

أماالسمنوككاالنفسعلمليخطوطالىالاشاراتمذه!سبناونحن
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ننبهاننريدولكنخا،مخفسدةخاصةدداصةففيالدتيقةوالغناياالتفعيل
النقاعد:نهبمددتؤعلرسيناانجاعندالنفسالىتلتنان1الى

عنأخذواالذفيمينالاتالفلاسفةرو!جلثمرةكانالنتاجمذاان-ا

واسمرموا،الميدانمذافيفنميئاضيناالمسللحاتوع!وموااليوفانيةالاصول

القديصة.الفلسفيةالمدارمىبينالنولهيقهمنهج

ضهادةييطيالنفسفيالملميالهدهقاعرفالذيالعصران-ب
الفهوماتبحسبتساؤلاتمنالمعاعرينالباح!ينبعضيثيرهبماتهتملا-عالية

ونضجه.تقد!هفيسيخالابن-النمسلعلمالحديثة

العليبالتفملارناهامااذاالنفسيةسيخاابن،ثارسنففيداننا--

اسشكصاله.ينبفيمابمضوا!ممكملنا،المختلفةمجالاتهافي

العربي:والابالسينوككاالنفسملم

التيالبلافةكتبفيالخغىملمميعلياتمهناالسينويبالاثرنقصمداننا

ذلكالنافبةصورتهافياخذتمااذاالعرييالابفيتؤفىن1سمكنهاكان

الىيتعللموناخذواالهجىيالسادسالقرنمنذالعربالبلاغيينمنمدداان

بكرابيبنيرصفيمقربابرمؤلاءوصنوالغلسفةالعلومنتاجمنالافادة

:علوآعلىاشتولالذي،،ال!لوممقتاح،!كتابههـني626توفيالسكاكي

متصلةوكغاياالعروض)والثر،(المخطق)والاستدلال،رالعرفالنحو

الاستمصالاتادرادوفايتهالممانيملم:مصااساسيينعلينفيوالبلافة(به

عليه،قشتولوماالجصلة:اللنويللتركيبالتمبيرسةالخصائعىرممرلةابلية

التيوالاحوالالمظمات)المختلفةالسيالهاتفيألرانهاعنبالبعتوذلكوالعبهار،ة

الفنيةالصورةبدراسةيهتمالذيالبيانوملم(عنهاويعبرونالادباءييايشها

سرثراوينقلهالشعوريةتجاربخاعةوالشامرالاديببهيجسدالذيوالغيالى

وانفماله.شجربتهليعالهوا(الجمهور)المثلقينفي

قناياوتنرحتفصلاخذتالتيالبلافبةالمصخناتمنسلسلةوتتابعت

في-العزويتيالدين.جلالمؤلفاتليالهجسينم!ثلاالقرنمتبيةالمسالبلاقلا

اصهرماوالتلغيص!فروحمىتمصخفاتليلكوفى*الايضاح"و"التلخيص"

عروس"فيالسبكيالدينبهاء:ممال!ربيالوسيطالعصريمثلونلئلاثة
ليالمفربييغقوبوابن"المغتصرهـالشرحفيالتفتازانيوالسعد،الافراح

وكانتاليجريعنرالشانينالقسحتىجهودممامندتوقد"الفتاحمواهب.

.والادباءللباحثينزادا

(42)مقتضبضرحفيالسكاكيلدىالنفسيةسيناابنبجهودالتاشابوقد

وألادراكاتوالوممالغيالمسائلليوالنخغيبللاستقايةالنراحبمدهصعى

الحسية.
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تبابنوالمف!بيوالتفتازانيالسبكى:الثلاثةال!ثراحمنكلعرتوتد

ضحهماثناءمتمددةموانعفيوذكروه،فاعةالثفاءوفي،لهمزلفاتلي
علىايخافمواوت،بهتمصلمسالةم!هاتناقشأوالمخعلقباخلهالامور

فيهاتابعواالتيالنضىمباحثةالجوانبمذهنيمعلوماتمر!صمالضناءان

وألفاظه.مسللعاتهفيسيناابن

بحدوالاينماحالنلجعىصاحبالقنوينيتمريفقرنفتدالسبكياما

احوالبهيعرفملمالممانى:التلخيمىع!احبقالهـفقدللطب!يناابن

مناالعرفانينسبالتيالاحواللانيعلميقلولم،(62)المىبياللن!

يئملوالملمالبسيطتشبهلكونهانياتالبنبهتختصوالعرلهانجق،نيةاليها
،بالذواتقتعلقوالممرفة،بالنسبيتعلقوالعلمبالمركباتلشبههاالكليات

.(43)،للعلبحدهفيصيخاابنالمصنفوافقوت

في"التنبيه،مسللحلامشخداورالققوينىعلىالخعليبياعترانىويورد

صاحبهسنماخونيباتالخطيبيباتىساالسبكيويعللالدقيقمكانهغيرمكان
مونعانجدو،(44)الرازيالدينلخرالامامذكركاالاشاراتليسيناهـابن

منادانللئمارحويخعلر،الجامعكلالتضادفيهيىدوالوصلالفصلمواخر

فكيفقصورمصاما1،تنمادبينساوالبياضالسواديقال،فقديصترفىمن

.(40)8تغادببنهمابقال

يقالولا،مكنواحدوقتليالاسودوتصور،الابينىتصورانثكولا

لاناالثناءفيسيناابناختارهماملىالذمنفييشصورلاالضدونسينالجمع

واحدوقتفيتصورهماواما،مجتمعينتصورمعاالقولمذاعلىالمصشنعنقول

.!46)كصتنعشلامننىدين

فيهاذكراالنيالاجزاءفينواففاففوالتفتازانييبر!ملاواما
ن1الىكيشيرالتفشازانيلاسمتفهامادواتوقشوففالشفاعن

مل()ببؤتىكأللاسمالثارحة(ما)يثدمفيهاالمراعىالتوتيب
العلبيعيتيبالتسفمفتغىالماميةلطلبالنى(ما)ام!صبو

ليويلج،وحقيقنهماميتثمنفسهفيالمفهوموجو!فمالاسئسح!طلبأن

ح!ودمنالتعاليمأولفييوضعسا"بأنالقولالىيصلحتىلحرعيةتحليلات

عليها،برهناناغاسصيةحدودميانماالملماثناءفيعنيهايبرمنالاسياء

سذكورذلكجميعحقيقيةحدودابعينهاالحدودتلكعارتوجردماواثبت

.(47)الشفاء!فيذلكالىسيناابنأنار"كمابالنصيذكربيوالمنر،الشفاءفي

الاحتجاجعلىويحرصالمنطقمنشيئاالمفسبيفيهيستداخروموضع
المسالةحولوالبلعليهالاعتراضينيمروكانمامذاحوىقدالثفاءبان
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الكلمنالانتغالمنالكلاممجالالدلالاتحديثلفي،ازاءمايقفالتي

اولااءالاحقبغهميغأقيىىمنومناك،اموالالتقالتضمئليالجقءالى

ملىامترافاسع!ما(والناعلقيةوالجسميةالانسان)الكلالىينتقلثم

بقوله:المشكلةالشارحويحل،واللشوميةالتنسنيةالعقليةال!لالةفكرة

بخموعهاليهويلتفتحدةعلىالجئءيفهمأن-البلاغة-الفنأملقصد،

فمملىسابقاالجزءكونيقتنميهالذيماالكلفسصنفهصهلاالكلفهمد!ب
وحخررسيصالاالفيرمعفهمهبخلافحدهملىالشيءهـفيأنويزكد،امل

يحضرأنيجوزوانه5هـالشظءليمليهنصكماممكنأجقانهدونالكل
دلالةفتنلهراليهالالتفاتالىفيقمعرجزؤهمرالذيالجنميدونالنى

قيقهمعالتفتازافيلدىالفكرةمذه"الاعتباربهقاالكائنة(48)التضمن

.(49)،الثفاءفيالرنيسالنمميخ5صيناابنالقابطكر

الشضمسللحاتالمغربيوبعدهالمف!ازانى6اصتمارالمبانرةالادلةومن
ليوالتخيمل،البملبينالوصلليللجامعشرعاأئناءفيصيناابنمن

أماميقفانومما،منهماالواحدينقلهاكاملةعباراتبىزتوت،الاستعارة

ودورهللومميعرضفالتفنازاني،الشفاء،مصدرمماليذكراالبحتلينفاط

ناالشفاءفيذكر،تخييلاالوهميسعونالدارصينان:فيقرلالتخييللي

ومنعقليفيرحكاالحيوانفيالحاكةالرفيسةمي3بالوالمسصاةالقوة
قوييفاتتمىبمناتامااوافي:الملحونلةالمغربيواورد.(05)تخييلياحكما

الباطنالالراكقويوكذلك،البلاغيالثرحيفعلهاالتيالظاهرالاهـداى

فيالنفسابحاثليالسينوياثرحاليهسبقبمامقارنتهانستطيعفاننا

،راءهجممتالني(51)!النفس)حوال!المسماةور!الته،والنبةالئممفاء

النقلوتبيينالمطابقةلياليهاوصارجعالفلسفيالدرسمنالجقءمذاياالمتفرتة

!رفمصااشياءمناوأثبتالشفاءمنبالخفسالاصءالجنالىالرجىبمد

البصرهـان:فالنفتازانييقولالسينوسةالاعولالىاناراتوممهاالثارحان

.(52)"العينينالىفتنترتانتتلاقياناللمينالمجوفشينالسبتينيمرتبة6قو

يدليدالساخينباعلنسطحعلىالمفروضالممبليرتبتقرةوالسمع"
عنيف،أساسمرالذيل!قرعالميلولالتموجمنيحصلوالصرت،الاعواتبها

للقالع،والمقلوع،للقارعالمقووعمقاومةبشرطعنيفتفريقموالذيوالقلع

رتبتقوةوالشم،اللسانجرمعلىالمغروضالعبليمنبثةقوةواللاورق

البدنفيساريةقوةللسي1و،الثديبحلصتيالمثهمينالدماغمقدمزاندتيفي

ملىمحافظتكلالمفربيعندكلهلهذابسعلاونعلالع(53)الملوساتيهايدرد

.(،4)تاذاالالغان!

سيخابنأضفاءفيللحواسفىاهالذيتيبالترعنالبلافيينخطواتتبهدولا

النص!لولي،(،5)خيرا1اللمسحتىفالذوقنالشمالسمعغاولايحللالبصر
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يأخارجمنالمدركةالنفسقوىتمريفاتئرد،النفسأحوال"سنالئاني

.(الاهالطبيصيةالحكمة:قسمفيتمنفالنجاةوفي،(46)الظامرةالحواس

،الظامرةالقوىنظيرتهاالباطنةالمدركةالغوىتقابلالآخرالجانبويا

وومميي!قعلهالجامع،ولفصلالوصلمبعثلاجزاءالمحللةالموارمىوكانت
والمفكرةوالمغيلةوالوهميالمشتر&الجسفييفصلييالمغراخذوت،وخيالي

واكتفى"العكماء!اصعللاحمذاانفيكرانعلىيحرصذلكوخلالوالعاضة

الحىماهـ1الغربييقولالوميةوالقوةوالخيالانشسىللحىشريفهبسد

فهوالظامرةالحواسمنفيةالبنالمحسوسةالصوراليهتتادىالقيمووالمئشر&

اصلي!االمتاديةالصورةتلكبينوتحكمالدماغمنالاولالتجويفباولقائمةقوة

قائمةقوةوموالخيالوخزانتهمئلاالحلومذاففسالاصفرمذابانكالحكم

بعدالصدرتلكفيهفتبتىالمشركالحمىتجويفاعنيالتجويفذلك؟خر

التجويفباولقانصةالومصيةأعنيالقوةتلكثم(58)المشتركالحسعنفيبتها

الدماخمفمفيواحدمابطوناأيتجاويفللدماغ)نوذلكالدماعمنالآخر

ولهالآخرالتجويفباولقانمالوممأتفقعمواوسطهفيخر1ومؤخرتهليوآخر

الشفاءوفي،،(59)الرهمبتجوبمؤخرةقائمةوالحافظةاكرةالقتسصىفةخزا

،(61)النفمىاحوالفيوكذلك(60)مناالشارحبهينبىءماملحدود

.(63)كذلكعليههاالتفشازانيشرحويشنعل،(62)والنجاة

فيشناابنوجهدالثراحبينالمباضالاتصالعلىالدليلكوسكتمل

ةرا!تساحقي!ةالىنعلعئنفنا9وميمامةمسالةالى-انافة،الشفاء

فيأرسطولكلامالمربيةالنرجةشلاونروحهاالاسلاميةالكتبمنالمعمطلح

فيالملحولخةميليستوجزئياتهالاولمل!ملابحثملامحأنذلك،النفى

النفمى،"كتاببينمقارفةعلىالاصلهذاتقريىيفيوأعتد:النقرل

الفيعةالنربيةبالترجصةالمقابلةالامرانيحفزادابترجمةالارصطي

بدويالرحمنعبد-تحقيقالمقارنةفينسلحبوكذلك-اليونانيوالنعى

فصالخغسفيشناابنوجهود-حنينبنا!عمعاقبصنمةالقدجالعربيللممى
والشموالسعالبعرعنيتحدثالاولفالمعلموالنجاةالخفسواحرالالشفاء

نلتلاولكن،(64)وايخييلوالتفكير،المشترىالحىثم،واللسىوالذوق
واضحبثمكلشبىمنالنشيجةومذ*ارسعلولنصوعىالبلاضالثروحمتابعة

الفلسفية.سيناابنبمؤلناتالمباثرةالاستمافةعلى

فهنسةيشهدانله.مفراكانالعربىالادبن1المرضمذابمدوفىى

متلقيهنفوسيجعلمعامامه1واصمةفاق1قحوفي،الحياةكلقفاعلهفيورقيا

والفكريةالاقتصاديةالملابساتلكنالحناريالبناءفيميز!لمحةوتشتلتتالق
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حيقفاعلفيمجراماالخفسيةالنقديةالممطياتتلكتأخقاندونحالت
الغيالىضماياأرشلمونحن،ممينها9رغمنافصةأومبنورةمبنةفيفظلت

المذهبنيالمالميةوالنقديةالادبيةالمدارسفيمامادورالحبتوالصورة

الج!ةاصمحابمحاوراتمنجقءاكانتكأومنوالرومانسىالكلاسيكي

الثفسيالتحليلاتجاهاتمنمحاضرتنابهبدأنان1شئماالىافالةال!ريالية

خاصة.الادبىاعالابوفيعامةوالمبقريةوالذكاءللابداع

ال!قافيتاريخنافيالجوانببمضمنررامذاعرننايكونانفسى
الثقاليةصذورناندردونحنوفجددنبنيكيا،النقدي-والادبيالفلسني

.انبهاردونعالة1وبوعيالاخشيارنحسنجعلناما

البعتموامش

النهنهمةعتة.طبويالرحنعبد.دتحغيئ،رشدلابنالغطابةت!خيص
،321-131ص.ةمرلساا،069يةلمصرا

المسرسةالافجلرمكنبة.طسلاتابراميم.دترتلارسطوالغطابةكتاب
.9،صالنام!ة1953

الننسيالتعليل":مثلاانعلر5لهرويد"حنناتشمددالاخيرةالآونةليكىصما

ونها.،978ببروتالطلبةور.ط"الشوالاحلاملس!الظيان"،،والنن
مسلفىللدحمورخامةالشعرليالفنيللابداع،..االاس!:الهاتاتالدرا
رثة،1970بسالمعارفدار.ط20-19خاصةتالمفوانعلرمويت

دار.طاسماعيلالدينمزل!دكتورللابالنفسىالنفسيشلسننندسهحب
.1963سسالمصارت

والشروايىجمةايافيلجنةطه،كرميوصء،ليونانيةالفلسنةتار!
.؟،6-121عى،970الثامر،

سد.د(العربمدالنفسصلليبحث)سيناابنعندالعسيالالهرا!
.2،-م3عى،196؟بصترا!ملادار2ط،نجاتيمنان

القخواكي،ضحاقوحررج،الاموانينؤادأحمد.دترجت،لارسطوطاليسالننس
.92عى،1962القامرةالعربيةالكتباحياءدار2ط

.11عىنظ!وا.9صارسطو،النفس

.21،02،12عىارسطو،النفس

-."1-
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.61-9صول!سرا،لنضى

أللاطود:ليوانظر89-88صكرميوصف.د،اليونانيةالنلسنةكاريخ
بصالمعارفدارالاموانيلؤاداصدلكد!دلل

،كرم،اليونافيةةفس!فلاقاد!،،.6-87صا!واني.د،اللاطون

.92-88ص

.13-21ص،\رسطو،الننس

.15!ه،ارسهو،النضس

الرحمئمبد.دتعقيع،حنينبناحقترجمة،لارسوطاليس،الننسلي
.191وصس!دماوط14ص،1954القامر،المصريةالنهنةدار،بدوي

لارسو"وا!سوسالعاحا"فيوانطس.8حهالمقدسة،أرسطو،النفس
بتحقي!"النقسلكابر+القدسمةال!رسيةالنرصةسلجعرفدابنبتدخيص

.531دص،م!ك،اليونانيةةنس!غلاتار!نظررا،بقالسالهاقىا،بوي.ر

ال!ربيا&ارسمذاسافقةنلحطومهن!8صا!وانىستدسلا،و!دا،النفس
فياخرىآراءالامرانىيعرضكأ،+8أل،ء3و*8مظالباخينلذيخك

السابقة.مةالمفمن9عىانفلرالتنيةمده

الرحنمد.د.تعميق.حنيننج!اسقشرجةلارسوطالمسي"النباتء!لأ"

القامر6الصريةالنهخة.دارط"لارسوالنفسلي*مجموعةفن)بوي
.(/24،-2،3مى1954

.14،-153ص،كرم،اليونافيةالفلسفةتارف!

.156،كرم،اليونانيةالنلسفةتاريخانظسفى43عىارسطو،الننص

.43صالسابقالمعدر

.2،1،،44،7صالسابقالمصمدر

.86-53صالسابلالمصدر

.101-93صالسابلالمصدر

.112-021صادابلالصدر

سيدرالاستاذقنواقىجورجالدكتورالاسبتعقينالئمقاءسنالقسممقافشر
ننرلعروعالا!كنما،975الفامرة،للكابالعا!المصربةالهبنةليزابد
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31-
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35-

36-

37-

38-

39-

40-

-د2

للاطلاعالعلميةال!لبمةمذ.ضدسةالىونميدالخسينات!طبدايلاكالحةالمرسومة

لها.الاطرىالمطبوماتملى

الربافمياتسنالهصا1928بسرالكسديصبريالدونصبتحقيق8انجاطبع
.واحهيات،والطبمعياتالمنطق!طوضتلا

الامواني.فؤاداصد.!واحدةنكلرةليو!دس،1ضيماالرسانلمذهحنق
.1952التامر؟،(العبيالبابيميصى)المربيةاحباحياءدار

!زاب!س1وكنواقيجورجالابقعقيق،جنالابن1ب(احبت)الشطاء

.140عى31960التامر،3التعدالصبيةبالبهرريةاثتالة3وزار

.!1"،سبنالاهم!التانون

/،لشناءشدت،2،27،71،صنجاتى.د،سيناابنضدالعسيالالهرا!
.بودلهي،الاسلاملىالفلسغةتار!.زص!كورابىاميم.دالثفس
رالننرالتأليفلبةط212-211صرسدهأبرآئيالهامبدشرضة

--.؟8،90التامر

اينصي!يةالمواضيعالىالتاليةالهراشليسنعيل)سيناابن"النفمى/الشفاء

.(السافللمد.

.152صميناابن،النفس/التفاء

عع!العسيوالادراد(ى)صوركررابىاميم.دالننس/المثعفاءستدمة

.المىاعمنماوصرا28صقينجا.د،!ينابنا

.10!سسيناافي،النفس/النسفاء

.33-32صسيناابن،النفص/الثفاء

.35-3،صسيناابن،النفس/الهمناء

.37-35ص،الننمي/الشناء

.18،صي،الننى/الشناء

.-164صسين!ابنالنجاة،186-18،ص،النفس/الشناء

.821وعى168ص8النجاو.251وص41-04ص،الخفس/الشفاء

.196-187صالخفس/الشفاء

،،37هـص1317التامر)الادبيهالعلبعة.!.السكاكي،الملرممفتاح

الثليص،لثروحالحلبيالبابىيسسكبةطبتعلىوفعتد.178وعى
.؟6937التامر
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51-

52-

53-
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56-
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.العالضتنىيلأيبحهماالعىالمربىاللف!دصال1بهيعرتعلم،المعاني.

.7،1،016عى1الشكى؟التلخيسوحض

.178-؟75صففسهالص!ر

ثمانلنجهشررممابنحونبانالوميابكلبمالتلجصفرلعلبخاء
لسواد3ضاداوالمنلينصرضلييبرزما3الولان،6رعنربياضكلو.

والبع!طى.

.،4-53صللئقويئالتلخيص

.2/273نياالتفضازة2/276بيالمنر.التلخيصضوح

.280-279ص/3المنربي.صيخ!تلانروح

.282-3/277نيالننتازا،الشروح

.282-3/277فيالتنتازا،لشروحا

،68صةالننسحوال1ولي،148ص،الشغاء،عبيمياتصالنفس

.197/4التفتازانيالنروح

الساخين.منبلا،الساخ،وفىلك،،المبوفةالسبة+،الشغاءفي
.332/3نيالننمازا،الروح

.3،3-3/336نيالتفثازا،وحالشر

-333،336-332/3بيالمنر-،4
337،339-0،3"338،035.

.64،70،77،،8!3،ص،النفاء،شالننس

.60-59صالننساحوال

.160-أ59صيصينالابن5النجا

،320،197/3-3180318-3317تالثروحليالباعلنةالراسوانظى

،77-3/76س،82،86،101،601"032-321،08،81

306/3،332م3الظامرسا!لاو

-153-
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،لطروحا-85

،وحلنرا-95

الخنسش-60

التسص-61

صى6النجا-62

،الثروح-63

الخفى.-64

81،39

يدوككاص

.8،،3بيفىا

.8،/3!لمنرا

.؟65،،15،؟37،08-3،صالثفاء

.201-8،101،-3/82نيالتفتازا

.25،78؟69"65صالاموافيفؤاتحمد1قرجسةلارسطو،

الرحئمبد.دكتعتيقىيلال!وطصرالالتمسلي،105-،.2،

-1،،4-
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سيناابخا

النفسيالطبراند
لامشاذا

الغالدثكاالدينصلاح

باحث

فلسقةيينالتوفيقموالفلسفةعلمليالعرببثامعظيمعلاولان

لالنلسفة.والملمالدينبين،والعقلالايمانبين،الاسلاميوالقكراليونان

الوع!ولتستعليعماقدرملىميكماالامورمسبباتمعسفةمىالمسليئعند

بالنضىالمربالفلاسفةامتمامكانلذا،الهاتلةالانسانقوىتحقيقهالى

بر!لااس!حوزن1د!بمذابحئناموضوعفيشراهماومذا،كبيراامتاما

اصتحوزواكما،هأرسعلو"مؤلفاتحوتهبصااليوفانيالفلسقىالتراثمجملعلى

شحذوعخدما،،جالينوس"مؤلفاتحوتهبماالعلبياليونانتىاثمجولعلى

ويين،الدينوملومالفلسفةبينالمشتردالهاشفيعلوا1واذمانهمب!لا

والمع!فةالملومكلليقيةبمبتكساتالعالمفاتحفوا،والطبالفلسنة

الاسلامىلا!لافيسيماولا،الوصعلىالعصورفيالملمانوبصا،الانسانية

طبيبا،كانربامئلافالفيلسوت.اليوممليهمومماواختعاعاتجزنةاقل

فيتجعماابنماومذا،شاعرايكونوت،وموسيقيا،وفلكبا،ورياضبا

محم!نه!!م980هـ/370مامليولدالذي"صيخااين.ليلسوفنا

الكلمةمنالتحريفهذااتىوقد،سيناابن"المربيةللكلةتحريفومي

واليدايضاوالرنيسالشيغبلقبسيناابنويعرف!ملأص7!العبرية
،منعوربننوح"زمنليبخارىتى1،هـبلخمناباهن9!نحياتههـسيرة

أكبرممافيلسوفناكانولدسنمنهانرزقامرأةوتزوجالعرافةمهنةوزاول

بالصبيمملمالىوكلحيثبخارىمدينةمركزالىالابانتقلوبعدما
بلغولما،القر(نوقلاوةوالادبالكتابةمبادىءيديهعلىليتملم،صيناهـابن

وصمولنلكووالق،المجببهيثيركانمامالشفمنلهاتفقسنيهمنالماثرة

النضليمذمبهمنظريةيعلونكانوامعرمنالاصماعيليةدعاةبخارى
لخا:فيقولفيلسولهناواما،المذهبمذاسيناابنوالدفاعتنئ،والعقل

ففسي،تقبلهولايقولونهماوأدركاسمعهموافابينهمتذاكرواربعاوكانوا"
والهفسة،،نيةاليوفاكالفلسفةالدنيويةال!لوميعلمونالدماةهؤلاءكانكذلكو
تاجرعنالحسابسنالنوعمذا5سيناابن"تملموت،،الهندحابو

الخاتلي،الهئهعبدابر"الحكيمبخارىتلقاءتوجهئم"المساحهـمح!ودلهيقال

مبادىءفيلسولنامففتملم،كرمه1ووآواهعنده،سيناابن5والدفانقله

صيناهابن"افطلقالمخطقمبادىءومن،المتفلسف"بعىالناتليوكان،المنعلق

مذامنلفعلوفد،المنروحفيالنظرنعم1والمنعلقرسائل1فقر،بنفسهيدرس

المؤنمرابحات-140-
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الفلاصفةمنسابقيهممننسخا،هـثلاصفةالمربساممالذينأولئكيكنلم

خطواتأبحائهمفياخطوانهمالاالحقيقةعنباصثونا!يجانهمرممفهم،نييناليونا

رجلامشرينءا!صابقائمة،الشهرستاني"ويقدم،الخاص!ةسهاتهمعليهاطبعوا

نكرممالذينوافهر،،سيناابن5!ورقبل،النيلسوف،لقباسثحتوا

ومما"الفارابي"و،الكندي5:مماافنانولنك1من،الشهرستاني"

المربيةللفلسفةالتدريجيالدورعلىاصمهمايهيمناللذانالكبيرانالصيدان

سيخا.لابنالسابقينالقرفينمدىالممتد

حيثالموجزة(المقل)رصالةلييسمبهالذيالكندي!ندالنفسنملم

أنراعاربمةيميزصوءعندهالطبي!ةبعدفياالنقطةذاتعلىمىعندهالنفس

مذهواول.خارجهاسنهاوواحدة،النفسداخلمنهاثلاثة،للصقلررجاتأو

كارمىوجهعلىبالفملوثانيها،بالقوةمرالخضيفيالتيالثلاثةالافواع
الكتابةفنيصارسالذيكالكاتبودلك،تربمنىالفعلمذابهالنفس

واما،الكاتبككتابةف!لاالاست!الحالفيهرالذيالمقلمذاموامه!لافو

الصقلمنالنىومذا،الفماللق!لافهوالنفسخارجيوج!الذيالخوع

بصد.فيما،سيناهـابنوفلسفة،هـالفارابيفلسفةفيكبيرثاننافدا

الفهلالىج!خيبالقوةكانماكلان)مو،الكفي5عندالفعالفالعقل

بالفملوخارجةبالقوةال!اقلةالنفسفاذن،(بالفولالشىءذلكموبأفر

بالصورةالخفساتحدتوش،القوةمنبشيء،(الغعالالعقل)الاول

عيخهالشيءيكونانلق!لاو3الصورمدهفان،الفمالاليفلالىنظرا،المعقولة

يأ،النفصىوخارج،دافابالفعليكونالذيالعقلانبيد،النفسلي

النفس.فيرليالمعلابقةلهذهسكانولا،عيخهالمعقولليس،الفماللق!لا

مندالنفسململدراصةرثيسىكتابلدينايوجدالقارابيمندالنفس

.هالمغل"كلةمعنىحولرسالتهوميالفارابي

الوسطىونالقسلي!ظيمةأهمبةاصلوبهافيالنانمجةالرصالةلهذهكان

المقل،50بعنوانالاوربيةالنهنمةمصرفيمراتعدةاللاتينيةالىلهترجمت

.،والمعقولالعتل،او

،للكندي،العقل+رسالةفيالمسالةذاتالفارابيتناولالرصمالةمقهفي

الكنديعنعكايصنعثهو،برجاته!مفيمعاأكثروونوحدتةكلومن
والمقل،بالفملوالمقل،بالتوةلق!لاوهي،درجاتأربعالىالعفلفبقسم

المقلان5:يقرل-تعببرهحد-ملىومو.الفصالوالعقل،المستفاد

ءشو1النفستوىمنقوةمواونضىجزءاوماففسموبالقوةمرالذي

دوتوعمورماكلهاالموجوداتمامياتتختقعلانةد!تسمو1ميدةنياتهما

-481-
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موادكاتالتيالصورمذهعارتوش.،لهاصمورةكلهافتجملهاسوادما

وجودماليسبالفملالمعقولاتمذهفان"جبالفعلمعقولأت،الننميخارج

.،موادفيصورميحيثسنوجودمامو،بالفعلمعقولاتهيحيثمن

يعقلانمابل،ذاتهعنخارجاموجوداسمغللمبالفعلالعقلمقلش5و

لق!لاعلى،الثالثةالمقلحالاسمومو،المستفادالمقلاسمويعللق.،ذات!

بذاتها،وجودالممقولاتولهذه،صمورةميالتيالمعقولاتعقلهوقتفيبالفكل

المثالذلكفكل،فيناافهعقلبالفعلفيناموفيمانقولبهالذيالوجهفان

كالقوامهرالمستفادوالعقل.،العالمليانهاالصورتلكفييقالانينبفي

الىبالنسبةكالصورةنياتهولكنه،الحاضرهعمورههيالتيالمعقولاتلهنه

والهيولي،كالقواماليهبالفملالصقليكونحينكلوذلك،بالنملالممقول
وهذا،بالقوةالعقلالىبالنسبةوذلك،بدورهصورةموبالفول،الصقل

العورةالى،مذابعدويهب!،الاصاسحيثسنكالهيوليموبالقوةالمقل
الاولىالمادةمنبدءاالصورفيهاتصع!سلسلةتوجدولهذا،والماديةالجسمية

متفوقة،المادةعوراصفىوتكوت،بالتدريجالمادةمنمتفرقةالاساسفيالتى

منالدرجةمقهدونميالتيالاخرىالنفىقوىبالقوةالمقلتحتويوجد

،الوجويفيعمورأسفلميالتيالمناعروصورالعلبيمةنو"نم،العفل

فيالفعالالعقلويكون،المنفصلةالاجسامعقولالمستفادالمقلفوقويوجد

الاولى.المرتبة

سينا:ابنمند(الانفس)النفسملم

يكنولم،يبحثونهالذيالعلمبتمىيفيبداواأنالقدساءعادةجرت

النفسملماركانأرسطووضعانمخذ"سينااين5عندمجهولاالنقستهريف

.،بالقوةصياةذيآليطبيصلجسمول1كالالنفس،:ميمخدهنالنفس

القوىجهةمنويقس!ها،العلبيميةالاجسامالىينظر"سيناابن*أنغير

تسين:الىلهيهاالفعالة

بالتسخيى.الاجسامفيتمملقوى-1

.والاختياربالقصدتفملقوى-2

أحدينعلاالتسخيرسبيلعلىالغعالةللقوىاسمسيناابنعندوالطبيمة

متكثرفيلاالتسخيرصبيلملىالفعالةللقوىاسمالنباتيةالنفسوان.الجهة

فعلاوالاخميارالقصدسبيل-ملىالفاعلةللقوةاسمالحيوانيةوالنغس،الجهة

القصدشبلكلالفاعلةللقوةاسمفهيالانسانبةالنفسأعا.البهةمتكثر

الجهة.أحديفعلاوالاختيار
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ستة،اواضكالخسة،الثاتلى"علىتملمكانن1د!ب"اقليدس"مندصةحيال

والشروحالنصوصمنالكتببثحصيلاشتفلغ،المجسطيدراسةالىلف!فاكأ

تعببرهحدعلى.(عليهتنفنحالعلمبواب1وصمارت)والالهيالعلبيصمن

توله-حد-علىلانة!سأقلفيفيهوبرز،الطبململيرغبمناد-

يقرا،سيناابن5اخذأنفبعد.(الصمبةالعلوممنليس؟الطبملم)

الممالجاتابوابمنعليهفانفتح،المرفىحتعهدوعارلهيهالمصنفةالكتب

كل،صليهللدراسةيقدمونالاعلباءوبدأ،يوع!فلاماالنجربةمنالمقنبسة

يتبحسوهكذا.الحينذلكفيسنةعشرةستعنقزيدلاكانتسخهأن

والعلبيةوالرياخميةوالطبيميةالمنطقيةالملومسنسلسلةفيالثاب،صيناابن"

كلهاالعلومهذهمنفرغقدوكانيبلفهأنالرجليشعليعالذيالحدالى

يؤلف،عمارمرهمنوالعثرسنالحاديةبلغولما،سنيهمنمشرةالنامنةفي
شيناالسلعلانوقلده،السياصيةالحياةودخل،باه1فقدوالعشرينالئانيةوفي

صبيدأبو"يهاتصلجرجانوفيالمدنبينالشنقللياخذئم.اعصالهمن

تلصيذهسدملىسيرتهلتبدأبحقلمه"سيناابن،سيرةتقفوعندما"الجرزجافي

،هـحرجانوفي.فيلسوفنالسيرةعيانيثامدموالذي5الجوزجاني"

كانحوارهفيسينالابنداراللعلومالمحب،الشيرازيمحمدأبو،اشترى

صيخا،ابن"لهوعشف،والمخعلئالفلكفيدروسايومكلفيهاسنانمنبنلض

واتعلالريالى،سميناابن"انتقلفم،مؤلفاقهمنتساالمنننلهذافيومو
مصاباالاميرمذاوكانبمداواتهواشتغل"الدولةمجد5وابنهاالريبسيدة

أميرماوكان.هذانوالىقزوينالى،سيناابن5سافركأ،بالسوداء

وئم،الرزارةمنع!باليهسسندثم.وشفاهنعالمبهمرين!ا،الدولةصسس"

صديقهدارلياختفىالوزارةعنالاميرأقصاهنلما،وصجنوهعلبهالجندنار

سينا"ابن"منوبحثالاميرالمرضعاودفلعا،دخدودبنسيدابو،

ستاذه1منليعللبالوقت،الجوزجانى5واختار،أخرىمرةالوزارةقلده
أد!ياوليلسوفناففملرسطو9كتبكلعاماشرحابؤلفان،!ميناابن"

العلبفيالاولالكتابعنفتوكان،الشفاء،كتابمنبالطبيعيات

مل!لاوطلبةالفغلاملعنلفيفادارهفيليلةكللييجعوكان(القانون)

ومكقا،نوبة"القإنون5ويقرأ،نوبة"الشفا5يقرا،الجوزحاتي،وكان

،النرابتناولئم،دورهفيكراتواحدكليكونحتىالقواءةشتناوب

الصورةمذهوعلىللاميرخدمةبالنهارالفراغلمدمبالليلالفريىوكان

وخلفه،ساتحاميهأنبيد،هـمتانفيحياتهيفنىالرنيىالشيخكان

سينا،ابن"فرفغى،الوزارةبمنعباليهمهدالذيما"الدولةئسى"ابنه

فالفكتبهبتصنيفقامحيث،العطارغالبأبي،دارفيواختباالمنصبذلك

الحهوانكتابيخلا،الشفاءكتابمنالعلبيمةبمدوما،الطبيعياتفعول

نييكونلكي"الدولةعلاء"أصفهانأميرراصلذلكفضونوفي،والنبات

ويغنبالريةالمراحلةبهذهيعلم"الملكتاج5يدالبانمتاميرولكنبواره
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،،فرممصان"كلمةفاودع،مداؤه1بكلليهدلالذيفيلسوفخاعلىبالقبضويامر

هـالجوزجاني،قليمذهمعمتنكرا"مذان"منيخرجوسجخهيفادرشهر9بمدثم

الاميرويحممن"اصبهان،الىويصلان،الصوفيةزيفيسعهوفلامينواخيه

الملعيةندواتعقدفي،سيناابن5ويستصر.مهويكسقبوله"الدينملاء،

يرأسنفسهالاميروكان،متانفياتبعهالذيالمنهاجوفقالفلسميةومجالسه
!ميماولا،كثنةكتباوصنفالشغاء،سيناابن،فأتم.المجالمىمله

م0361هـ/428صخةوفاتهحتىالاميربجوارالبقاءىواستمر.،النجاة"

ضشىنيمديدةكتبافيهالفالعليبالنشاطحافلعرمنصنةوخمسينفماتعن
مننجدحيثعنهبحثناسونوعالنفصىعلمفيسيماولاوالممرفةالعلمميادين

قولحدعلىالسبومناليهمعقوةرسانلالنفسعن"جداالكئيرةرسائله

خلاصاتميالرسانلمذهملوحدهبعنوانهايعرفأن-فوروكاراالبارون-

خاعمةمؤلفاتهيو1،،الخجاة"منسميماولا،الفلسفةليعامةكتبمن

شضةوشحطصينالابنالنفسعلمفيرصالة،لندويى،فشروقد.مستقلة
بنهـنوحللسلعلانامداءفلورنسافيمحنونلةالرسالةلهذهقديةلاتينية

ئبابه،في،سيناابن"عملمنالرصالةمذهن1علىبلومذا،،منصور

كعخعلوعلةتوج!ني"البلوأندره5اللاتينيةالىنغلهاالننسفيرسالةولقيلسوفخا

رسانلمعطبعتقدوكاتت،(366)رقمبابهسقوردالبودليةامتبةفي

مكتبات3قرامعظمفيوتوجد،م1546عامالبندقيةليسينالابناخرى

(2052)رغ،ستاليخغراد"بطرسبرغبسانكالتى،النفىفيرسانلأوربا

(6،6،663)رقموبالاسكوريال.(الخ4641،467100)رقموبليدن

وباماكن،(209الصفحةذاتالقانمةمنالثانيالقسم)البريطانيوبالمشعف

نقلهاالنفسليصنيرةشمىيةقصيدةسينالابنانالىانمافةتا.خرى1

،أخرىشعسيةثطعويبينعنهحديثهفيناقصانقلا،اعميبعةأبيابن،

تو،مراتمدآوشرحت،الشرقليمذهالعينيةالشمريةقصيدتهواصتهرت
في"كارادوفرالبارون5!م1899)عامالمافىنالقسفيوشحمهانثرما

فانذلكعنفضلا.(157)الصنحةليالثانيالبزءالآسيويةالمجلة

كتابمنهالفيلسوفنا،النفمىعلم،فيمختلفةكتبايذكر،الجوزجاتي،

الانسانيةهـالقوىليورسالة،النيسابوريعلىبي1مع"النفسليمناظرات"

.(الحكصةليرسائل)مجصومةفيبالآصتافةطبعتالتي"وادراكاتها

سينا:ابنتبلالعربعندالنفسملم

الينا،ءاي!ئالاقىب1لانها،الانسانيةالنغسفيكلاممنفيلسوتيخلولا

عللبها،منعمفحاالحديثالملمضربوقد،الغموضفديدةالقربذلكالىوهي

!سلكوتالجومرميدانللفلاسفةوقى!،النفسيةالظوامربتحليلواكتفى

الخفس.حقيفةمعرفةالىيومايصلواادعسى،السبيلاليه
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بالنسبةقوةفهى.كالأو،عورةاو،6قوانها،النفسمنيقالوث

بالقياسوكمال،بالمادةجةممتنكانتاتالمارةالىبالقياسوصورة،فعلهاالى

والانساني.الحيوانيالنىالى

فيفعالةماوجومند"تقالفالنفس.والعقلالنفسبينسيناابنميق

ومكذا."المقلتسصىاننالائمبهفارقتانياأما05،الاعساممئبسم
المدركهالفوىن9وعنده.فامنمهدلهبعةعلهوالععلالنقسببنفالع!لة

منبركوعنف،الخمسالحواسومذه،خارجشيدر&عنف،صمنفان

المستمدةالممانيتدركأنواما،المحسوصاتصورتركاناساومذه،باطن

بعغي.معب!نمهافتركبينا!ملاوالعورفيتتصرفأنواما،المحسوساتمن

فنطاصيا،،القوىمذهواول.معيناسمالادراكاتمقهانواعمنفوعرلكل

مشتقةءن!ها!ةط!الم!خيلةاوالخيالةوتسى!التخيلبهيرإديونانياصمومو

(المشتردالحس)،سيناابن5ويسصيها.النوري81مهط*لاوسمن

.الحواسليالمنطبعةالصورجميعوتقبل،الدماغمنالاولالتجويفومكانها

،(الخيال)تارةفيلسوفنايسهميهاالتي(بنطاسيا)فنعلام!ياتليالتيالقوةوأن

ووظيف!هما،الدماغمنالمقدمالشجويفآخروموفمها،(الممورة)اخرىوتارة

ميالثالثةوالقوة.المحسوساتغيبةد!بالمشتركالحستبلهماتحفلان

فيوموضعها،الانسانيةالنفسالىبالنسبة(المفكرة)وتسصى،المتخيلة

بعنىععالخيالبعضتركبن9ئأنهاومن،الدماغسنالاو.!التجويف
،(الومعية)او(المتومة)سوالرابعة.الاختياربحسببممىمنتفصلهو

فيرالمسانيتدركالتيومي،الدماغمنالاوسطالتجوسف!ايةفيومركزها

(الذاكدة)ميالخامسةوالقو!.الجزنيةالمحسوصاتفيالموحودةالمحسوسة

تركهماوتحفظ،الدماغمنالمؤخرالتجويففيومركزما،(الحافظة)أو
الدكتورلاح!وت.ةيخل!ابلاالحيوانيةالقوىتنتهيمناالى.الوهميةالقوة

أمرينة،سيماابن"عندالحيوانيةالقوىملىالاموافيلهؤاداحصد

تصدرملكاتاوقوىبوحودالقولمنعدلالحديثالنفس!لمانالاول

القوىمذهمنتوةلكليجعلسيناابنأنوالثاني.النفسانيةالافعالعنها

تدردالمختلفةالحواسانفكما،لة1المركزمذهويسصي،الدماعفيمركزا
به.خاعةآلةلهالوهمأوالتصورأوالتخيلكذلك،لته1المينكالبعر،بألات

فهو،الحديثالنفسعلمبهيسلملامعاأيناوتا،لهلة1فلاالعغلما1

التفكيرحتى،ننسافيلابوظيفةمنهامنعلقةكلتختعىالمخليمناطقبوجودسقر

العظبمأنىهوعلى"السينويالخفسعلم"أمميةملىبدلكلهوتا.والتعقل

مناللاتينيةاللغةالىالننسليورممائلهكتبهلهنقلت)الرسعلىالمعورلي

التي،النغسانيةالقوىهـرسالةبعنوانكانتالتيالنضىفيمؤلفاتهأول

مرتمنفىيه1رليلانهالفكريةحياشهبهافاستهلن!بابهع!درفيالفها
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رسالةالفالرصالةتهتاليفمنسنةاربعينوبمد.هربهمر!فقدشسه

مذهخلالوفيالنفسفيأبحائهاختتموبها،الاتسانيةالنفس"ليصفيرةخرى1

الطبييياتمنالسادسالفنوكذلك،النفسيةالرلهمانلمنكتناألفالسنوات

كتبماأوفىيع!الذيالنفسكتابومو-أصلفناكا-"اثمفاء"كتابهفي
فلاالاسلاميينالفلاسفةفيالنفمىعلمناحيةمنافرهاما.البابمذالي

واحتذوا،الرنبصالشيخوسوه،المتأخرونلهأفرفقد،دليلالىكحشاج

النفس.علمأبوابممنلمليسثاله

مي(النفىأحوال)قسعىالتيرصالتهيشاليفايضا،سيناهـابنقام
راق1جملةملىيحتويستقلكتابفيعليهيطلعانالعلممذالعلالببتاح

الشفاءليالنفسقضاسامنكثيراذكرقدكانانبعد،النفىفيالرنيسية

الضخاعةمنلان)اثمفاء(()النجاةفيبتامهسعن!هنقلالاصحعلىاواختصرهالذي

فهو!النجاة)اما.الخاع!ةالافيهوالاعللاعاقتائهعلىيقوىلابحيث

فاننلكوكل،المتعلينبأوساطوأليق،قداولاايس(الشفاء)مخنعر

تسمأخرفيياتيبعضهالان(النجاة)كتابفيمتمرقةالنقسانيةالمباحث

سينا،)بنهراىالسببلهذا.الالهيالقسم؟خرفيالآخروبمضها،الطبيعيات

مترابعلامتسقاويجمله(النجاة)فيالمتفرقةالعلممذااعلرافيجعان

.(النفساحوال)ساماسنقلةرسالةفي

العديث:النفسملمنالسينو!النفسملمموي

بححاث1خلالالفربفيالمتاخرينالفلاسفةالى،سيناابن،آراءنقلت

القديمىعاصرالذيالمظيموالبرت،ميمونبنمرمى،اليهوديالفيلسوف

ىىف!ء؟3!ط!كألام!الستواسبرغيأريخالمسعى"البرت،وتلميذهنوماس

اقوالمنمقتبسثلف(النفسفلود)فيكتابهيعتبرالذي،جنديسالفي،و

ميماالميلاديعهـثرالثاكالقرنفلسفةفانوكذلك،هسيخاهـابنوأفكار
السينوية.الىالناربةالاوغسمعلينيةبالفلسنةحديثاسيتفلسفهالا

نقدم1294-1214"بيكونهـروجرمرالحقبةمقهيثلمنوخير

ابن"و5سيناابن،كتبوبخاصةءمنهاوأفادالاسلاميةالكتبملىوقف

اوليعتبرهنهوسيناوممنفاتهابنبحياةمماعريهأعرفكان.،الهيئم

قىماسواعتنق(الفلسفةزعيم)و(ثراحهأمم)وارصطوبعدكبصاسم

ني،الاحكامشرح،كتابهفيونبه،الكونعلبيعةفيسيخاابنرايالاكويني

سينالابنكنابالىالقارىءمرةمثرةثلاثلحيلوالثافيةالاولىالمقالتين

الكتابانضاحوقد(الموجودصدور)فيلهكتابالىومرة(المقول-لي)

سينابابناعتدادهويبدو.الطبيمةبعدمافيالماءجزءعنمق!بسينوكانا
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للاسششهادتارةنيكرممامنفيهاسكثس(والماهيةالوجودفي)رسالةفيرثوابن

الاوغسطيني*الذكرالآنفالحسىالمذمبئمواتمنوايغا.للناثةوعلورا
هـيوحنا!لليعللةأساقفةلكبيرمح!)!هنمط"الخفسهـفيكتاب"السمنوي-

بابنكليةمتافىلكخهضخصيمزلفالكتابفهذالاحطعه*هاء،ص!"5الطليعللي

ذلكولي،8شلةكنه!ايضلبجند،الىالوقتبعضنسبتهذاالكتابومداسينا

المنسوبالنفسكتابان):"ول!ءكلنهاجيلسون،الكتابمذانىيقول

يمين-الميلاديعشرالشاني/الهجريالسادسالقرن-يثلبجندالى

الهجريالسابعالقرنوفي.(المسيحيالفكرفيسيخاابنأراءدخولبء

كتاباتفيقليلاوكببرحدالىظامراالاتجاهمذانج!،الميلادي!شرالثالث

الفرفسسكانرمبانكبارعمال1وفي،"!فللة"ء4!*7ح،!حنيالاوفيرهـويليام

!مل!*ةم،ء*كيحفهدة+8الهاليسياسكندر"أمثالسنباريىجامعةأ!اتذةمن

58.!ممى،هح"!!ه!افنشورنابوسلقداو،مةحر،!،!وضيلحلامحمص*لارديحنايو،و

+عكاه*جرو!ميتستروبىت"امثالسنألانكلينالفرنسسكانالىبالافان!

تجاهلاا1!ذقدرقدو،!كاء،!ططع!بيكهامحنايو،و،،!حىه!حم،ء6محا

بيكونروجر"فكسفيحدقعى1الىويزدمرينتشرانسيناابنمنالآتي

درجةالى-سابقاوردكما-صينابابنتأثرالذيالمستنير،!،ء*!ة!

بهاقالالتىالنظرياتمعالاقفاقتمامتتفئالباباقداسةعنفظريتهان

كانالذيالضخمالتأثيرانتقدمماالىولنضيف.الخلافةعن،سيناهـابن

للمذمبالخاصالاطاركثيراتجاوز،الوقتذبكني"سيناابن5لفكر
في-فوياحباالتأنبرمذاونب،النهميئبعناه(السينوي-الاوفسعليخي)

كا.النبوةفينظريتوفيللنفسكث!علأل!ألهل!!اد"الاكبرلبرت1شمرينه
ايضاشعلتقد-الذكرالآنف-،الاكويخيتوما"القديمياقتباصاتأن

سكوتيدانى،اتكما،والمسللحاتوالمخهجالوسائلمنعدتهعناعرمنكئيرا
عليهبخىاصاساماحدالى،سيناابن"فلسفةمناتخذ،!م!!اكف

سيناابنمنديبوان1العلاءبعضحاولواخيراالعلبيعةوراءفيعاأقواله

(موجردانااذن،الكىانا):تقولالتيالديكارتيللكيجيتوصوابق

الاوربيةالفلسفةامامانه"ديكارت،عن.فائهور(اق!،ءح*"98*!.قء!ءلح!له!

الغزالي،"كتبهفياالفلسفيةتضاياهمم1منثلاخالىسبوقوموالحديثة

،ديكارت5منداليقيخيةالبرامينمذهول1و.الخصوعىعلى،سيناابن،و

الكيجيتو)اسعليهاأعللقالتياللقولةوسالوجودبهمايثبتالتيقشيتهمو

الانسان)قضيةبعيخهاوهي(موجودفأفا،فكر1انا)بملهيقول(الديكارتي

يأ(الانية)لاثباتتعدىحين5سيناابن"منهعبركابالنضاء(المملق

الواحديتوممأنيجب5:فقال.الخارجيةالموجوداتمنبصمقلالنفسوجود
مامدةعنبصرهحجبولكنه،كاملاوخلقواحدةدفعةخلقكانهمنا

الهواءقوامفيهيعدءلاموياالخلاءأوالهواءلييهوىوخلق،الخارحمات
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ئم،قتامىولمشتلاقفلماعفمائهبينوفرق،يحسأنالىيحوجصمدما

يثبتولا،موجودالذاتهاثباشهفييئكفلا،ناتهوجوديثبتملافهيتاكل

ا!يفولادماغاولاقلباولااح!ثانهمنبا!لخاولاأعضانهمنطرفاذلككل

ولامرضاولاعلولالهايشبتولاذاقهيمبتكانبل،خارجمنالائمياءمن

يتخيلهلمآخرعنواو1بايتخيلن1الحالتلكفيامكنهاقولو.عصقا

يثبت،لالذيغيرالمثتانشلموأنت.ذاتهفي!ثرطاولاناقمنجقءا

لها،خاصميةوجودماأئبتالتىللذاتفان.بهيقرلمالذيغيربهوالمقر

."تثبتلالتيوأعنانهجسهفيربعينههوأنهاعلى

الادراكاتأنعلىقافمة-ديكارتكبرمنة-البرمنةمذهانوواقح

نأيسشطيعقدالانسانوأني،عنهاتصدرمتصيقةحقائقتشلننمالمشميقة

وأساسشخصيتهعمايميالتينفسهمنالااللهم،شيءكلمنبتجرد
الالهيةالنصمةالىوحاجتهاالموجوداتمسالةذلكد!بوناتي.وماميتهفياته

الشجددعلىتكسبهبلواحدةمرةالايجادتكسبلالههيفيهاالوجردقوةلدوام

،،هـديكارتو،سيناابن*مذمبموومذا،وعلاجلاللهمنفياضةبنمة

بيئنهعلىبهقسصوفيةراء1ووابنكاراجهدا"سيناابن.برامينفيوان

.المعاعرونالنفسعلهاءاليهانتهىمامعوتلتتي

العقليللطبالمل!يالاصاسبيانليعره1!لباء،سيناابن"صبقوقد

وملىالعلةوئيقةعلاقةومي،والعقلالجسملهينال!لاقةبيناكادرك1فف

.المضفاءاوبالمرضالجسمفييوثرالذاتيالايحاءأوبالوممالعقلفيالتأثبرأن

حالتأمل5:يقول344/الصفحةوفيالاولجزئهفيالشفاءكتابهفقي

فان،مرضقداقهتوهمالذيوالصحيح،عحتأقنوهمالقيالمرينى
وممه،وفينفسهفيالعورةتأكدتاذايكونأنذلكمني!رضماكثيرا

مماأكلغذلكويكون.المرضاوالصحةفكان(جسصه)منعرهصنهانفعل

ملىيمدوت1مثلاالانسانيمكنالسببولهذا.ووصانطبالاتالطبيبيفمله

كالج!سوموضوعةكانتوان،الطريقسنالقارعةليمعلروحةتبقىجذع

فييتخيللانه،بالهويناالادبيباعليهايغيانيجسل،ماويةوتحتها
أعضائه،وقوةطبي!ةذلكالىفيجيب،قوياتخيلاالسقوطصورةنفسه

فيوجودمااسشحكماذافالصورة،والاستغرارالثباتمنضدهيجيبولا
المادةعنهافنفملانكئيراي!رضففدتوجدانبجبأنهاواعنقاد،النفس

.،منهاتنفولن1ثانهامنالتي

الحديثالنفسعلمكنيرامليهايعندمليةحقانقالافوالمدهففى

وقد،الذاتيالايحاءعلريقعنالنفوسمرنىملاجفيالنفسيالطبوعلاء
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هـكوهاكتوراموالفرنسيينالنفسانيينالاطباءكبارفرىانالعجببكبملرل

يعتبسومرالارادةقرةفيالوممتأفيرعنالخفصيلمنبكثيرشرح"هف!لع
لنا.المماصرينالاعلباءش

استخداووفيآخر!بقاسينالابنانالسينويالخفمىعلم،مميةآياتومن

الجزءفي"القانونكتابءالطبيةموعرعتهفيفخجد،النفسيالتداعي"طرق

مربنىوحالةالصشقلمرضوعفهفي،الشئفصلفي(71)الصفحةالثانى

جلبه!قالانسانيكونبالمالنخوليانهمبيهوسواصيسرضتا5:فيقولالعشق

نملهالتيوالنممائلالصوربمضاسنحسانعلىفكرتهبتسليذنفسهالى
ال!اثقنبنىيتغيركيفلنايصففم005تمنلماوثهوتهذلكعلىامانته

يسفلانمنويعكن،!غتةلقانهوعند،خاصةالمشموقذكرمندوحاله
النفسيالنداعيطريقمنالماثقبذلكيصرحلاذامومنالمهضوقملى

فبنىكلاليدوتكون،مراراتعادكثلإةساء1يذكرن9ذلكفيوالحيلة

عاودتثم،المنقطعشبهوصار،كبيرااختلافاالنبغىاختلففانيا،المريض

والمساكن،السكنكذلكيذكرثم.المعشوقاسمملتمراراذلكوجربت
ويحغند،المشموقاسمالىمنهاوقفيفوالبلدانوالنسب.والصناعاتفالحس،

خراعىذلكمنجمتمراراثىءذكرمنديتفيركاناذاحتى،النبغى
واستخرحنا،قلكجربناتفافا.ومرفته،والحرفةوالمحلةالاسممنمشمدقه

رواماحارثةفينجدماذلكملىوالتطبيق..منفيةعليهالرتوتفيكانما

كتابفيمائمقبفحمىيقوومو5سيناابن"من،السعرقفديالنظامي"
ناومي:الشاليةلحالة"لمالسمرقندي،يىويالكشابهذالهني،مقالة!ار،

احتابنملاضجرجانأمير،وضكميربنقابوسالمعاليفسس"اختابن

وخاعلبه51رفلا.مره1الاعلباءأعياقدوكاقالفيلسوفعلبيبناملىالاميرمذا

وازالةمحبوبتهمعرفةعلىيشوقفالمرضمذاضفاءن1لهتبينمرتهضانفي
فاخذ،ب!حبوبثهمرتبطةوكامخة!كبونةومواعلفوحدافاتمنعندهما

باحنارفامروسيلةبأيةوشخصهااسمهايعرفن1ففسهعلى5سيخاابن،

اتمرف5:لهقالحنرفلما،وسكانهاباحيائهاعرفه1وسناالمدينلاصكاناكبر

صصاء1تكرانفامره.،نع،لهقال."وسكانهاالمدينةمذهضوارع

مقدارملىليتحرف،الماثقالمريضيدعلىتابضوهو،شارعاش!رعاالشوارع

ابن"فأمرالمرينينبغىأصعالشوارعأحداسمذكرفلما،نجضهمرعة

فلما"ال!نيسياثارعمذامنالمتفرمةالضوارعلهيذكرأنالرجل،صينا

عليهيقصأنخر1رجلافأسرثانيةلمالنبضسرعةازدادتاحدمااسمالىأتى

زيادةعلبيبنالاض!فعندما،الفرعيالشارعتاضمنالواق!ةالبيوتأساء

خبيرااخررجلمنسيناابنفمللب،البيوتاحدذكىعندالمريضنبض

محبوبتاسموردنلصا،والبناتالغتياتمنالدارمقهفيالقاطنينباسماء
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اياهـباسممواجهاالمريضالى"سيناابن"فالتفت،الماسقمرينشاثبغىأصع

شفين9يلبثولم،واعترففاقر(محبوبتكمذهأليست):لهقائلامحيوبته
ملته.من

قبل،!ميناابن،بهاقامالنفسيالطبفبالحلاجيةالممارساتمذهنأمثال

مرأنبصدالحاضرعرنافيعلميةحغائقاعبحتسنةالالفيقاربما

ودعاةوالمشوذينالدجالينحجراتفيتانهاتاريخنامنفتراتفيالنفسيالمريغى

التيالنفسيالمرضآلام!نيعانيهمانرقمماناتهفزادت..بالارواحالملم

الطبوجهةمنالضصوبحضارةوانآخرمرضي1آلاممنضراوةاثمدس
وات،والعقولالنفوسبرضامتعامهابدىوتقاسايامنافيعزتالنفسي

عملياممرفتهالىيصللالقكرالآففةالقصةفي،سيناهـابنه!نعالذي

عربيقاضروىفقد،السنينمنمخاتد!بالاعصرنافيمنهوالاصتف!دة

الدراسماتبمعهدالجنانيالنفمسعلمأستاذ"فتحيمحصد5الاستاذموكبير

حالياالقامرةجامصةومي،سابقاالاولفؤادبجام!ةالحقوقبكليةالجنائية

الانفمالاتبتأئيرالقلبنبضاتتسارعحول"!ميناهـابننظريةبتطبيققامفافه

يجام!ةالنفسعلمأستافي،منستربرغ،العلامةتجاربالىمستخداالنفسية

مندما8فتحيمحمد5الاستاذفيقول.الامريكيةةالتح!بالولايات،هـمارفوري

فكاري9فيمسشرصلأناهـبيخعاأنهمصراصتشخافلمحكةمستشاراكان

ضرباتبشان،برغمنستس"الطمةتجاربب!نىالحالفيتذكرتاني،وحيرتي
ولما.:المتهمبفيبيتمفوف*""اهيحلالنفسيةالاففعالاتوتأفيرالقلب

ومراقبتيائرافيتحتقلبهمدقاتوأصبحت،منهالنبضموفعتملكت
النىالامكنةوعددت4السلاحاخناءمحلبنكلانمتتابعةسشلة1عدةعليهألقيت

ثمالخاصملاساثيته!مالمزارعض!يلهفذك!ت،تيهااخفاهيكونأنيحتول

المبرتمجرعندالنبضأنفلاحنك،ومكدا،المائيفالمعرفنالقناةالترمة

كاناخرىاماكنالىمنهالكلامحرلتماواذا(كئيراويسعيشخدكان

يعودالمائيالمصرفذكرفتكرار،-الطبيميةحالتهالىي!ورويكاديهدأالنبغى

دمشتي،أثارتلدرجةمحسوصاالاننصالأشوكان،ويسرعيقوىالنبغى
لهترجح،صدرهمنأصعمهاأنياليخيلحتىوافمحةقريةتلبهدقاتوكانت

دقاتقخصتمضلموبالفول،المعرفذلكفيصلاحهالقىالمتهمأنلدي

.المصرفقاعمنالبندقيلاانتشلتحنىالبحثفي

روادمنراندانهعلىيدلماسيناابنعخدالنفسمنبحثنانيتغدمماكلمن

منوكعالمالملمهذالنلهوراو!همالذينمنفهو،اعلامهامنوملم"النفس"ملم

به،خامةوفليفةمنهجزءلكلسحددامكاناللمخبانفادىالملمهذاعلماء

منوالمرفيةالنفسيةالحقائقبصضو!رف،ل!عبية9الاضطراباتلهدرس

والخوفكالحزنوالعقليةالنفسيةللعواملانيىىوكانالنفسيالتحليلطريئ
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وونلانفها،الجسمأمضاءليكببراتأئيراوغبرماوالشقوالفرحوالقلق

بالعلاجمرضاهممالجةفيالنفسيةالاصاليبالى-أملفناكا-لجألهلاو

لحالةالمستمروالتحسينالسلودلظواهرالعلصالفهمملىممتمداالنفسي

البحوتميدانمنالانتقالمجالنيالعلعيةمبقريتهعلىيدلمامرفاه

بها.يفومكانالتىالبحو:لنتائجالعليالعليالتعلببقمجالالىاليلمية

مشاميرشهر1ومنالاسلامعلاءأعظم5يمتبرأن"سيخاهـابناملمسا

ن1لهوحق.،(سارتونجورج)العلممؤرخلثهادةالعالميينالملماء

فياشمنلهلماولادتهعلىسنةلف1مروربمناسبةاسهونخلدنيكرهنرفع

تكره،والتاليفهامتابةفيووفرة،والتخقيبالبحثليراصخةوقدماليلم
.جمماءوالانسانيةوالاسلاميالعربيالمالمينبفخرجديرالخافقينفيماعلس

النفسحرال1

النفسكاس

الغاندنكلا"

الاعلباء!لبقاتليالافباهميون

لاسلاماحكاءناركخ

الدولفترشاريخ
صميخاابن

الاسلاجة6الحنهـار!اريخ

الفلسفيةالدارس

الاصلاجةالفلسفة

الاوربيةالفلسفةقاريخ

الاسلامكرات

الاوربيهالضارةليبر!لاش1

الاسلاسيةالنلسفةلى

النفسىالطب
الننسيةالسة

المربمندال!لوم

سيناانج!كراتفه

!كلطهطلأ"*

"ه!وو!ح!نمثمل!ك

!ه!ل!ه!مل!85"
حل!!نعنصء!لم*،4!،

ا!ما!ر

الاموانيلؤاداحمد.دشحقيقصيناابن
الامواشيلؤادأحمد.دال!ربيةالينقلهارحمطوعلاليس

سيناابن

سبماابن

رفانزار.دكحثيقأعميبعةابيافي

عليكردمحمدتعييالبيهقيالديننل!
العبرياسن

زعيش!مادلكعربكاراروفوالبارون

طامرحصق"تمربثارثولد.ت
الاموانيفؤاداحمد.د

العرالهيماطفمصد.ر

كر2كرص
وبرزورتشاحت

ال!فادسصودمباس

مدكوربراميما.د
صاورماىل.د

الملاصلرى.د

طولهانىل!فاحثدري

السوريةالثرطةجلةعلسقجيمارفسحمد.د

م!ولة،!*ء"!ن!يلأ،ص!!7!فط!!48

!هلنط*!م!نحمه!لا!ة
ط!!ن،!ءمحنط"*5نهحلص!س
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الطبيبسيناابن

شعالهامريممبدالدكتور

حلب-جامعةالطبكلية

كما،العلممذاواس!هواه،جدامبكرةسنفي،بالطب!يناابنشغف

ولم،العلبفيالمصنغةالكنبفقرا،يافعث!حومو،كلهاالعلوماشهوته

بقوله:نيلكعنعبرولف،ععوبةأدنىواسنيعابهافهصهافي!جد

أقلفي،ليهيىزتانىجرمفلا،العسبةاليلوممنليسالعلبهـوعلم

فانفتحالمرفىوتعهدت.الطبعلمملييقرأونالطبفضلاءعارحتى،ررة

امذافيفا1و،يوصفلاماالتجربةمنةسب!قملاالم!الجاتأبرابمنعلي

.،سنةعشرةستأبتاءمنالوقت

العلبيةسهرتهوذامت،باكراالطبمالمفيسيناابننجمسعلعلقدولذا

بخارىسلطانمعالجةفيلل!شاركةودعي،الخاعمةوالعامةبين،ملاتذيو!ا

ممالجةفيفنجح،الا!لباءأعجزمرضلهعرضحينالسامانىمنصوربننوح

بخدمثه.ووسمهقربهالذيالسلطان

،الممرىوالعلمنروعمخثلفعلىتاصتلهدسيناابنضهرةت9منالرغموملى

اختلفولقد،عظيمامبلفابلغكد،والفلسفةالعلبمالميفيصيتهن1الا

اضهر.كانوبايهصا،أرجحعندهكافتالكفتينايحولالعلصاء

لستفانا،الميدانهذاليبنفسيازجان،المجالةمدهلي!أودولا

الطبيب.شناابنملىحديثيتصر1أنحسبيبلالفلسفةأربابمن

تربع،العالميينروادهمنورانداالطبأملاممنملعاسيخاابنيمد

الآفاقالعلبيةشهرتهوعلبقت،قرونلشصةعلوا،واصتحقاقجدارةعنعرث

واسصاتاولاالخاستداولهاالتيالواضحةالدقيقةالطبيةتاليففيأبدعهلما

ومفاربها.الارضمطارقلي

قيل:وقديما

،جاليخوسفاحياهميتاوكان،ابغراطفاوجدهمعدوماالطبهـكان

.،شخاابنفاكلهناقصاوكان،الرازينجصهمتفرقاوكان
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موسابلغولف،ومتنوعايراعقكانالطبيسيناابنانتاجاناحفيقةوا

منها،مؤلفاواربميناربمة،مذاان!ويحتى،الطبيةمؤلفاشهمنممروف

الطبأقساممختلففيويبحث،عدةأجزاءيبلغومفصلامطولاكانما
موفوعفيتبحثمقالةأورصالةشكلعلىمختعراكانساومنها،ولهروعه

مؤلفاتمنفيهامعلوماتهاستقى،بحشاسانفلسكانماأيخاومخها.مينعلبي

الآخربعخمهاوأما،والهنودوالسريانوالفرسكاليونانالفامىمنصبقهمن

الملية.وخبراتهالشخصيةراءه1نخه،وعليافظرياكاتفف

وفي،الانسانجسمتعتريالتيالامراضح!يعليقبحتالمؤلفاته!مو

يةوالتالجسممذاع!حةحفن!فيتبحتكصا،منهاوالوقايةومعالجاتهاسبابها1

وما،بهيضروما،يفيدهوما،ودوائهوسرابهتائهفيأيضكلاوتبحث،به

به.المتعلقةوالعلومالعلبقواعدلكلجامعةكانتولذا،هش!حيويجعله

الذي0(الطبفيالقانون)،شاناوأعظ!ها،طراالمؤلفاتمذهوأجل

فيهوعمنفألفساكلعلىبل،الفنمذافيفن!عولف1ماكلعلىضهرتهملت

.بعدهومنصيخاابنقبلعن

الاسلامية،ال!ربيةالحنمارةعرفتطالشيالطبيةالكشباعظممنوالقانون

الانجيلوكان،نهضتهاابانفيالمسيحيةالاوربيةوالحضارة،ازدمارماوج1لي

الثهيرالانكلينيال!لبيبعنهقالكما،الزمنمنمدةلاطولالعلبي

.،أوسلرويليامالسير

للعلومالرئيسىوالمربعيرالشالمنهل،علويلازمنا،القافونبقيولقد

ومنالئرقاملمنوسهميحيينمسلمينالعلبطلابمنهيعب،كلهاالعلبية

.النرب)مل

كبرىتعتمدهالذيالاساسيالكتابالعلبفيالقانونفلل،الاوربيةالبلادففي
واسشر،قرونصبعةطوالوغيرماوالاعمبانيةوالفرفسيةالايطاليةالجام!ات

ع!ثر.السابعالقرننهابةحتىقلك

الاسلاجة،الطبيلاالمعامدض!بلي،اليومحتىبدرسيزاللاأنهكعا

بخيتهالقانونليليجداختصاعطكانمهماالطبيبوان.والباكستانالهخدفي

جميععلىاحموت،شاملةطبيةموسوعةالحقيقةفيومو.المنشمويةوفالته

مذافروعجعيعملىاحتوتكما،والجقنيةالكليةواحكامهالطبقوانين

والعملية.النظرية،وأتساءالفن
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الآنهـوأما:فقالناتحتهفيالقانونمحتوىسيخاابنلخصولقد

:المئالمذاملى؟خعسةالىوأقسهالكتابهذاجمع1فافي

الطب.علمليالكليةالامورلي:الاولبا!كلا

.المفردةالادويةفي:الثانيالكتاب

عضوا،الانسانباعضاءالواقمةنيةالجنالامراضفي:الثالثالكتاب

وباعلتها*،ظامرها،القدمالىالفرىمن،عضوا

بعضو،تختضلموقعتاذاالتيئيةالجنالامراضفي:الرابعالكتاب

خة.القولي

ين.بانيالاقراوهو،الادويةقركيبفي:الخامىالكتاب

وكل،التماليممنعددالىفنوكل،عدةلنونالىكتابكلقسمثم

.النصولمنمددالىتمليم

،المادةيرفق،التعنيفمحكمالتبويبؤالتخسيقحسنالقانونفانومكذا

الفهم.صهلالعبارةوانمح

شروحاثرحرهأنيحالقانونالقدامىالمربالمؤلفينامجابشدةمنوبلغ

عليه.اوملقو،وهؤوعق،وهأوحروواخشعروهكئيرة

ت!دريحثرح)و،النقيسلابن(القانونموجق)مختعراتهأضهرومن

أيضا.النفيسلابن(التانون

تمثريحشرح)علىودراصات(القافونموجز)على6كثيرشروحومخاد

.الآنعنهاالحديثفيللتفصيلمجاللا،(القانون

كعا،العبريلاالىالميلاديعشرالثالثالقرنمند،القاقون!شولف

،ةيك!نبلاووبادوفاوميلانورومافيوطبعءوتكرارامرارااللاتينيةالىقرجم

.عدةمرات

منوفبرمصاوالتركيةالفارسيةالىتىصفف،الاسلاميةالبلادفياما

الشرقية.اللفات

وتوجد.م1،93عام،)ومةليمرةاول،بال!رببةالقانرنوعلبع

كما،بحلبالمىبييل!لاالترا:ممهدنيالفريدةالطبعةمذهمنفسخة

اينا.بحلبالاسلاميةالاوقاتمكتبةلياخرىفسخةتوجد

-؟،9-
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ورصانلهشخااسنكتبعلىالنكلمردنا1اذا،كنيراالحديثويطول

الطب.نيتهاأرجوزوومقالاته

ت!رفالتيالعلبليال!ئمهيرةارجرزتهالىعابىةةر!شاأسيرأنويكفي
الحقيقةفيوهي!(العلبيةالالفية)باسمتمرتكما،(الكبرىالارجوزة)لاسم

نسخةفيتبلغفهي.النسخبحسبأبياتهاعدرويخشلف،بيتألفمناكثر

التيالنسخةومي،بيناوعشرينوستةوثلافمائةالفا(1326)فاسررينة

ومعللع.م1956عامواللاتينيةالفرنسيةشرجمتياكلايىبافيعلبت
بمالنسخةمذهفيالمقدمة

الماحدالعليالسمواتربالواحدالملكثهالعمد

عدممنموبوداتنامغرجبالقدممنفرداسبعانه

فها:انالارجوزةومطلع

عرضمنهبلأنليسببمنمرضبرءة!صحفظالطب

تعاليمجصيعوفنهاكلهالقانون،الارجوز!في،سيناابناختعرولف

يوما.بأربيئوفاتهقبلنظمهاأكأقدانه:ويقال.العلب

اصممكحت،الميلاديمثرالثالثالقرنقاللاتينيةالىالارجوزةوشجمت

.القصيدةأوالاغنيةومعناما،كانتيكاأوكانتيكوم

الون!وحغنفضلا،والعمقبالدقةالعلبية!سيخاابنمؤلفاتتمتاز

مستقيم،وتفثيرمخعلقيةعقليةذوفصاحبها،ذلكفيعجبولا،والترتيب
الىليملالقوانينالثاقبوالفكرالدقيقةوالملاحظاتبالممعلئيستقرىء

.المبتكرةالصحيحلاالاسمتنشاجات

كالتهاب،راندةعلبيةاكتشافاتالىعلويلةقروناغيرهصبقنقدولذا

الوجيالعبوشلل،معالجتهاطريقةالىوتوصمل(السحايا)الدساغفشية1
،وسببالدماغراحلفيصببعنالخاجمالشللبينوال!فريق،(اللقوة)

الخاخس،الجنبغناءوألم،الدمكثسةمنالدماغيلاوالسكشة،عنهخارج

الكبد،وخراج،والترابالااءعلريقعنبالعدوىوانتقالهالرئويوالسل

الطرتىدا!سفاعنالناشعءواليرقانالدمانحلالعنالناشىءاليرقانلينوفرى

ال!ودة)دعاماالنىبالانكلسموماالاعابةم!رفةالىتوع!لكما،العغراوية

ذلكالجذامبينوفرق،دقيقاوصفاالمثانةحصياتووصف،(المسشديرة

لقل.الجل!لونفيبالخغيردعاهالذيالسليمالداءذلكالبهقوبينالخبيثا&ا*
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مشثورة.لهيهاوأنجارهمعروفةالخفسيةالامراضممالجةليسيناابنومأثى

مرفهالاصلاميالمربيالطباملاممنعلمصيناابنان:القولوخلاصة

أرررانليويطيب.العلومتاريخفيعاليامقاماوبواوهالقديممنذالغربيون

كتابهلي(!ارتونجورج)امببرالملممؤرخمنهفالهماحديئيخكامفي

ومن،الاسلامعلطءعظم1سيناابنان5:(العلومتاريخالىالمدخل)الئمهس

.،الصالميينالعلماءمشاميرضهر1

المزد+أكصا:-،61-
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لمرفةاو8ا!علاعول!!ل!ا

سبنابئاعند

كمال:الصي!لي

باحث
البعث:سفعلى

الفلسفية.للنكرةالاولىالبدورعئمتدمة-1

الثيالافربفيةالفلسفيةللمدارس!ريعمرض-2
جنا.انج!

فيثافوراسوراندمان!هلالفيشاهورمدزممة-1

-572)م!!ع

!مقراطورافدماالسقرا!ليةالمدرسة-ب

-،69)5!لو

أنلاعلونماثورانيةالافلا!والمدرسة-بم

-427)!،ط*

أرسطوماتوراالارصلوطالمدرسة-د

-38د)ء"ه"لهعهـ

زخونوراندماالرواتيةالمدرسةهـ-

أبيثورماتوراالابيغوريةالمدرصلا-و

-336)!ضز

-341)عح!فىى

ييرونورافدماالشكيلاالمدرسة-ز

-536)!طثهم

.-20أفلوطينوراندما.الحديثةالافلاعلوفيةالمدرصة-ح

التاليتين:لرصالتيهتحليلمنالغلسفيةسيخاابنراء3-1

املاه6كورالملالغلسنيةالمدارصصسي6رولالميلادميالتراريخمذ.-ة

-621--

فمعالهة

ممهاقفامل

(.مقد97

(م.ي399

(.مى347

(.مق322

(.مى264

(.مي270

(.مق27،

1،)؟(م27
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.المرتمنالخمدلعليرسالة-أ

الطير.رصالة-ب

المدارسراء1والفلسفيةسيناابنراء1بينما%ضعرةمقارنة-4

.علاه1الافريقيةالفلسفية

وخادلآ.خلاسة-5

الكونليتاملاته1يد،الارضمذهكلو!ورهالانسانومىانمخذ

لينكركا،ه!ذووضس!ه،ونجومهبسمانه،بهيج!الذي0الفسيح
فر"،وفنبهاعمفائهافيالطبييةوتامل،وموتهومرفهع!حتهفي،ففسه
وجدوكيفالمجيبالكونهذااوبدمنلهتساءل.محيرةالغازامامففسه

كلتغخىملالموتبمدروحهتصرأينالىذاتهمنتساءلكما،يديىهوسن

تذمب،فاينبقيتواقا؟تبقىنها1م1،يكنلمفيئاوكةنمبسمهفناء
...غيرمااخرىكثيرةو)سنلة

الفلسفيالتفكير6ا!ثنكانت،لهاجوبلا1عنوالبعثالاسخلةهذهومن

وراءها.وساالعلبيعلامعرفةفيالاولىوبذوره

بتغيرتضصتالاسئلةمذهعلىتجيبالثيوالآراءالمعتقداتكانتولئن

مذهانالا،والارمانوالحنماراتالافرادوبتفير،الانسانيةالمجت!صات

الممسفة.ومدلههاالانسانبنيقبلمنمعلسوحةتبضالاشلة

وانما،بحشيص!ميممنليستنهيوالتجريبيةالماديةالعلوممنانكلملن

ومو،سنهاوبجقءبل،الفلسنيةالممرنةنحوالبعتمذاياامنمامىيخصب

مؤلاءءشوال!لاكةوجسمهروحهوبالانسانالمادةوكخهبالالهيتعلقما

الانساني،التاريخليالنكرأعلامأبرزمنواحدنظسوحهةمنوذلكجميعا

.لميلادهالالفيبالعيدالآننحتفلالذيصيناابنالرنيسالثميخوهو

الفلسفيةالثياراتمنبممرلوالهياتهشناابنمنحئىيكونولن

الفلسنةمنالمنبثقةالتياراتتلكوخاع!ة،سيناابنمعهاتفاولالتيالهامة

فل!مبنةمدارصبهاحاءتوالتىاه!ل!طراتالتيوالتعديلاتيصةالفيقيهالافر

جنا.آبنفيهعاضالذيالعمرنيالكثيروناتبامهاوماأفصار!اكانبقيةاغر
الاسىذكرمعسريعامروراالنلسنيةالمدارسه!م،ممملىصأمرفاتيولدا
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فقاطبن1أنليليتاحوذلك،النفاعبلليالدخوليون،عليهاتامتالتي
الفلسغية.شناابنأراءوبينبينهافياالاختلاتوتقاعلالالتغاء

ية:لفيثافورا0ةمم!ر!ملا

الفلسغيةمدرستهأراءوشتلخص(1)فيثاغورسالمدرصةمذهمؤس
يلي:فيصا

مدا"وان،العالمفيالموجو!اتعناعرميالاعدادمبادىءان-9

،أمدادالموحوداتانىو1،الترابأوالخاراوبالماءمخهالامدادب!المأنبهالعالم

.(2)،وفغممددال!الموان

عنصبارةمومتناميالاخلاءيستوعبكبيراكانناالعالمقصوروا-2

شيئاتكونانمنلمنمهاالاثياءبينالفصلمنبدلااللطالهةفايةفيهراء

الىاه!نعبيتحولولاوالتخلخلبالتكاثفقحد:الموبرداتوامتبروا!واحدا

.(3)م!جانسثابتالامدادننلاملانكعنى

الهواءليالمتطايىةالذراتميالنفسان:الفيشاغوريونيقول-3

ايضايفصرالتصورمذاأنظنواولعلهم،لدقتهاالحواستركهالاوالتي
ماديةالنضسبانويقولون،فيهتحلتفساميلادهصاعةيجدالمولردكون

انسجامابينهاا!يفتنسجمذراتمنتتالفوانهاجدالطيفةمادةمندلكنها

.(8)عدديا

للمالم،روحوجودملىعريحفمحالفيثاعوريينقعاليملييىدلم-،
!دنالآلهةمنالمديدبوجودقالواواناواحدالهو1كليةننىوجودأو

بثتهاحرادةعنعمدرت5الحياوأن،دورممولاطبيمتهمبالتعديديبينواان

.الوحردليالاولىالنار

بالحكيم:ف!تهلمنقالاذ،للسفة.لنطوفهمعمنرل1مولينافوراصت1يدكر-؟
ي1ليلسوتالاأناوط،الآلهةلفيرتنافلاالعكطفان،حكيمالست.
.،لدمكةب

!لبعة)ءفصل1المفالة،ال!بيمةبمدما.ليارسلوالتعريفامناورد-2
.(يرلى2كادلحمية

.23/عى(سيروتالثلمرار)كرمليوسف،اليونانيةالغلسنةتاريخ.كا"ش-3

البط)114/صسدريالرحنلبد،اليونافيالضكرربيع.عابافظر-،
.(بامو!تالمطبوعاتوكالة/الخاسسة
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،البدنصجينهتكونالروحوأن.قتناصخالارراحبأن!ثفون-،

مذامنتتغلصن1النفستستعليعولا.الآلهةممصجنهافيونمهاالذين1و

الجحيمالىالموتد!بتهب!النفسوأن،(1)المرتعلريقمنالاالسبن

نباقياأوحيواشياأوبشرياجسالتتقمعىالارضالىتعودغبالعدابوشتملهر

الثقممىأزمنةأما.تطهيرمايتمحتىوالجحيمالارضبينمترددةقزالولا

.(21بالافنحارارادتهمنخالفن1بجوزولاالآلهةحددتهاففد

السقراطية:ةسر!ملا

وانمامكتوباشينالناينر&لمالذيصغراطموالمدرسةمذهمؤسسى
طريلرمننول!الفأتلميذهكتاباتطربقمنمدرصتراء1وعقيدتهمرنت

ي!لي:بماآراؤهوتثلخعىنول!الفأتلميذارسطو

للانسانيصكنلاللاشياءالفيزيانيةوالطبيعةالمالمنسيجانيقول-ا

عوىف!عيانيستطيعلاالانسانوان،امكانياتهتتجاوزلانهايمرفهاات

.(3)،نفسكهـاعرف:الشهبرةبكلتهذلكمنويعبر!نفسه

ناتفسهعنيقرلسترافدوكانتقويهمهابقصدمربالنفيواشامه

يحتسف)نهيقولوكانالكارمموانارةلمسامدتهملمناسمجافيامؤدباأقاورالله
.)د(الرجالنفدستوليدعلىيمملأنهالا(قابلةوكاتت)مه1صنامة

بهقتصفالذيالنقيللضميرتكريمايكونأنيجبالدينانيعتير-2

!قياطوكان،ثالاثمالنفصشلطيخمعالصلواتقلاوةلاالالهيةالمدالة
واقغسدولا،البدن!بيمةتخالف!لبيعةمنالنفسوان،بالخلوديؤمن

،بالوتالاسجنهامنتخلصولاالب!نصجيثةميوانما،البدنبفسادتفخى

.(5)طبيعتهاعفاءالىتمردالسجئهلامئتتخلمىوعندما

وراءالمقليكثنها(ماميةأو)طبيعةشيءكلفييرىكان-3

.المامياته!هلادرادالسييليهىالعلمغايةوانالمحسوصةالامراض

2-

4-

5-

.،15/صالسابقالمصدرنغس

(.24/عىكرمليوسف،اليوفانيةالفلسفةقاريخ.

بيروت/الللي!ةدار)كرمسيرترجمةو!ردونل!وزنتالالفلسنيةالموصعةانظس

.245/ص(النانيةالطبة

.1،2-؟،9صتيتيافوسةافلاطون

.،ه/صكرمليوسفاليوفافيةالفلسفةتاريخ

-،!م-
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الافلاطونية:ةسر!ملا

مي:النلسنيةارانهاوامم)فلاعلونموماوراثالمدرسةمدهمؤسى

ماس!اللالكليةوالعور،كليةوع!ورةمحموصةعمورةضملكل-1

وفيرللمادةمفارقةوميالعقليدركهاولكنالحراستركهالاطامياتمي

.والفسادللتغيرقابلة

،.البدنبموتتموتلاوفي،يالبدناقصالهاقبلحمرجودةالرو-2

بينهامامل!توالروحانياتتدرىفهيولذا،روحيجومرسنلانهاخالدةوهى
منسخلاعهاالاتماماتتحققلاالخاعةحياتهاانتردكماتفايىمنالمادةوبين

.(1)مثلهاروحيعالمفي(البدن)6الماد

"الجصهورية،كنابهفيوسعولالارواحبتناسخومدرصفنول!الفأيؤمن-3

وشدعىصنةالفكلمرةالارضالىتهبدروحكلان(الماثرةالمقالة)

ضع)حيواتمنن!اذجعليهافتعرض،جديدةأرضيةحياةاضتيارالى

يدما.قىالتيالحياةلتغتارنيةوحيوابثرية(حياة
اختيارماعنمسزولةنفسكلأنهدهنظسيفمنأفلاطونوقصد

ويقب.الآليةمذهقانرنقررالذيمواللهولكنذلكفيللالهدخللاوان

فيهاوالت!عنوتفههاالفلاسفةأترالالىالانساناستماعاندلكملىأنلاطون

سنسنةالفبيدالقارم!حبانهافيالاختيارحمهمنملىالمقدرةلروحهيعلي

الكالمنالنفصىاقترابموافلاطونعندالتخاسخوفرض.للبدنمضادرضا

.(2)بالتهوللتشبهالسصادةلبلوغقوخيا

والافتظاموالكصاللا!جلافيغايةفنية،يةالمالانىافلاطون!رى-4

قوةصشعمنفهوولدا،اتفاقيةعللت!يجةموعودافهتكونن1يمكنولا

بالهتهالمشعئلةالعاتلة6القوومذه،!صدمنثيءكل!ورتبتالخيرتوختعاتلة

.الافسانبنيضؤونذلكفيبماالكرنليوواردةضاردةبكلكعني

الارسطوبة:المددسة

الاصكندرومملمأللاعلونتلي!أرسعلوماوراتالدرسةمذهمؤسى

وموعللابهكلالدروسيلقيانول!سرأ6مادمنكانولما.امدونيالكبير

واتباعهموسميلقد،مدرستهليهانثمأالذي8اللوقيون"ملمبليىئ!صتي

بالمنانى.

.92/صكرمليوصفايرنانيةالفلسفةتارفيانظر-1

.408صالرابعالض!ل،الاولىالمتالة،النفسكتاب:أرسلر-2
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المدرصة:هذهاراءوامم

الجسمماميةأنأيالمحسوسةالعورني8بالقو3موجودالممقولات-1

نىالفهميتمأنيكنلاولذا.(اللاعلونقالهمابصكى)للمادةمفارتةلحير

المخيلة.منعادرةصورةدوماالتعقليصاحب:خر1وستبير،الاحساسعير

التخيللهذا،التيقلمادةلتفيملازمةميوافمال!مقلماركةليستوالمخيلة

بالفعل.مرجودةالىبالقوةمرجودةمنالمعقولاتينقلالذيمو

فالمقلمننعلاخر1و،فعالاعقلا"النضىليانأرصطوويقول-2

يشح!كصابالصرريتحدانالمنفيلللمقلفيتبح،المعقولةالصوريجردالفعال

،بالقوةمرماان،:وموالكليللصبدأطبقاوذلد،بسوفومهالحس

.،بالفعلموشءبكاثيريالفعلبصير

الفعالالمتلواما،الخلودعمفةالمنفعلالعقلعنارممطووينفي
بالبدنصلتهباتتهاءالاوعاليةصيدةعلبييتهتكونولاللفناءتابلفيرفهو

الحياةظروفمنائراييحف!لاالنعالالعقلمذاأنالا،بالمرتوذلك

ا!تبرأرسطوانيمنىومذا.ذاكرةلديهتكونلاايللبدنمفارقتهمند

ولكئحالدايبضوالآخرالبدنبفناءيفنىاحدممابزئينمنمؤلفةالنفس

.بالبدنينعلقنيءايتدكرلدون

ولزمةأتهاالنفسليالاساسسعتبرلافهبالتناصخارصطويؤمنلا-3

.الوجودليلمملولاتها

سحيحدهوالجسمجسملانهمتناهالكونانأرسعلووسعتقد-8
الهولكنهالكونفيالهبربورارسعلوييتقدالوقتنقسوفي،6بالنرور

علبيمةلييحملالوحودفيضيءكللان،فيهوماالكونمذاتعلورفييتدخللا

.تطورهقانونبنيت

يثغيرلا"،لهمكانلا،مرنيغبر،ماديلامعنويكانناشهأنويمثقد

.لهنأشولا

يتعردلاففسهموولكنه،امونليالاكبرالمحسىمولارسطوبالخسبةوالله
يحر&كصايحركهومنه،ميكانيكيةكتوةأودافمةكقرةامرنيحىىولا

المحب.المحبوب

،ة!هبمغامنمةروحابالاحرىاو،لنفسهاررركةروحااللهارصطوويصور

كاولافه.مسفولارغباتلهوليستارسطوبئظسشينايفعللااللهلان

سايبالرضبةيكسىلالههوولذا،ياتهقيمةتنحطلهبرهمقلفاذامطلقاكمالا
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وبما،الاشياءحومرفيالتفكيرهوالرحيدومملهثيئاينعللاوبالتاليضء

هىالوحيدةوفليفتهفان،العورجميعوعورةالاثياءجميعجومرموانه
فقط.ذاتهفييفكران

شيئا،يفمللاافه.ارسطوبهييتقدالذيالالهمذافقيرمنفياله،

.(؟ا)هبالفعللابالاسمملكمو،يعكمولايعلكمو

معولكنه،فمالالهفحويخجهنجده،و!رأمذمبفيشعمقنااذاوتحن

شجعمرحدالىأينابل،محركالىفق!ليسمفتق!االكونلناع!ورمذا
دافعالتيالغانيةتلك،العلبيمةليالمافبةبهوقفسالتغيبرأنواعكلاليه

شاعراأرصعلوكاننربمابريومن.معلقةشكهاثمدفاع،حرأرصطومنها

يمكنولاالمفالعسيرةالكاملةالحقيقةانمويقلال،المجالمذاليبعبنه

.(2)؟واليلماءالفلاسفةحهردبتماونالااليهاالوصرل

الروالهية:ةسر!ملا

انشاالذي!ههسك!4ءح!ظتاالقيسيونيزينونالمدرسةمذهعرل1ونع

هوتميالشعراءلاجت!اعمكاناالاوقاتمنوتتفيكانرواقفيبأثينامدرسة

المظلة.باعمحابالعربالعلاءبمضويسصيهم553!ةهبالرراقيينوأعمحابه

اللهمن،لافابتداءماديةكلهاالرجودعللأنعلىالرواكيينهـلسفةوترقكن

ماديأساسملىوتفسر،ماديةمناعركلهاالتجريدليالموغلةالصغاتحتى

وحينعا،ماديةأجسامكلهاالعقلوحتىوالعلهـوموالاصواتفالالوان،خالعى

الزمانأنكما،ماديةلاحسامالهالأنهاملىيفسونهاالممتولاتعنيتكلصون

يملئها.ماكقبل"فارفةأوساع!لانهايضا1ماديةأجسامهاوالخلاء
51مدوما،الماديالوحودموالحقيقيالوجووبأنيخولونفانهممخمعرةوبكلمة

.(3)وجرداحدلا

جسموموجسمايكحكميمجعوعهاليالمحكمن1الرواقيونويرى

ويسبببينهافياكربطالصخرليمتشاهبةلا-عخبرةفراتمنفيهماكليتألف

الفاعلالمبدأميالنارأوفالحرارة(الحاربالخفى)يسرنهساتماسكها

توترت.متناهلاخلاءنيناراكانالكوناصملوان،المننعلالمبدأميوالمادة

ابالتسفولدالماءوتوقى،الماءلولدالهواءوتوشر،الهواءفترلدالنار

.التوقراتمدهمنبكاملهتشكلاذنقالكوت،ومكذا

.114-؟13ص(1979فرا!ملامكشبة)دوررانتلولالنلسفةلهمة-1

العاشر.الفلبداية،2ضالة"ال!ببمةبع!صا.جارس!و-2

-النهضةعتبة)28-23عىبدويالرحصنلعبداليونافيالفكرف!رخ-3
.(1970الراب!ةالطبمة-المصركة
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ماقلةملةويمتبرو!ا،والوحيدةالاولىالعلةميالتيبالنارالهيلالمالم

بالصلاةاليهويتوجهوناللهيذكرونوهم،واتدارماوضروراتهاقوانينها!ا

القوةموبالهيؤمنونالرواقيينأنيعنيومذا.وقانونهاالنارويقص!ون

.(1)العالممنهايتكونالتيالمارةاءاجزجيعليالحالة

الانجيقورية:ةسر!ملا

ثبل306عامم!رستهانشأوقدطضى!ىك!8ابيقورالمدرسةمذهمزسس
لتلكنقيلالبناءحجراتفيلاالحديقةفيبعللابهاجشماعاته؟كثروكان،الميلاد

.،أبيقورهـحديقةالحدبقة

التالية:المشق!اتعلىالابيقوريينفلسفةوترتكن

والفاعل،المنفعلالمحسومىالماديالوجودموالكونفيالوحيدالوحود-1

والحس،المع!فةتتمه!حوطريقهوعنالحسموسمسفةكلفيوالاصمل
لهذهالتقا!افيتختلفالخاسانفهوخطامنللناسيتراءىوما،يخطىءلا

بالاصل.واحدالموفوعانمعالصور

.الاضياءفيهتتحرىخلاءابيقورافترضفقدولذايتحردالكون-2

الىيسترانيمكنلاالانقساممذاولكن،والانقسامالانحلاليمكخهجسموكل

لافشراضبابيقورت!1النظسيةومذه،حدعندوقونهمنبلابل،نهايةفير

.الكونفيموماكلفيالاصلميالانقسامذرقهاتقبللاعضيرةفردهجوامر

الجسممعشتشكلوالنقس،للفايةلطيفحارجسمالانسانيةالنفس-3

وتكونالجسمفيالحياةتبثحيويةالواحدةونليفتانا!و،بانحلالهوتنحل

وجدانيةوالثانية،كلهالجسمفيمنتشرةحارةمتحىكةلطيفةبجواهرمملها،لية

ووجود.القلبمحلهالطالهةأكنرجوامرتؤديهاوالارادةوالفكرالشورومي

النفسجوامرتتبددبالموتالجسمفنيفاذاالنفسلوجودئرطالجسم
وتتلاثى.

الالهيةالعنايةوان،ثره!عبماثرالدينن1الابيتوريونيعتقد-،

الخير؟علىالثصرلهيهيطغىعالمفيالالهيةالمظيةفاين،الاوماممنومم

بمقاميلبقطنيهنجدلاالطبيعةلييجريماواقعفيدققنااذااتمايقولون،

البشرانفيقولونالانسانبنيعلىيمثفقونالابيقوريينأنالا.لالهوجردو1

الآلهة.أوالهنهميعلبامناليةصورةفيوامافبهمامالهمتجسيدالىبحاجة

.227-226عىكرمليوصاليونانيةالفلسنةتارفي-9
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منتكونأنمنأكثرم!ام1والبثرأمانيخلقمنهيالآلهةانسعنىا!مو

والواقع.العقلممطيات

افثراعىمنبلاكاناذاانه!تولونالابيقوريينفانالمنطلقمذاومن

الانسانبصفاتيتشمواواناتسانصورةعلىيكونراانفيجبللآلهةوجود

منمي)آلهةيتصورن1يستعليعلاالافسانلان،وملبمىومثربماكلمن

غيرنفترفمهمانالحالمقهفيوعلينا،الانسانيالنحومذاعلىالا(،حلامهعخع

.الفناءل!واملخاضيين

امطرافانهم،للاب!قرريينالواضحةالالحاديةالنزعةمنوبالرفي-5
النفمى،وفبطالتفةفنيلةالىبعوندهمعخايشهمكلالفرديةللاخلاق

ضب!بواصطةي1،بواسعلتهالانسانلانالنفسفبطسنبدلالهمثبالنسبة
الدنياالمرتبةفيميالتياللذاتيدعفلابشيواشهالنحكميسثعليع،الننص

ويشددونوالعدلبالشجامةيلح!لابلهيدونكعا،الساميةاللذاتكلتطغى

سشتيافيبقىالضيرعذابالانسانتجنباناللشينالصنتينماتينملى
.السميدةوالحياةبالطأنينة

محضه:الشمكيةةسر!ملا

فة.المعىفيالشكاساصعلىالفلسفيةنظريشهمالمدرسةمذهانصاريبني

حتىواستمرتالميلايتبلالرابعالقرناوانلمنالمدرصةمذهاسشرتوقد

ثهدتالمدرصةمذهأنالا.ضةستانةش؟كئسي1الميلادبمدالثافيالترن

ن1معهيمكنمما،الشككلالقانمةالفلسفيةنظىاتهافيمختلفة!طورات

مصاةمدرستاناممهامديدةسدارسعليهاتعاكبتةيك!ئلاالفلسفةاننقول

6الببالاكاديميةومدرسة،"6!4!لنهلالايليبيرونمدرصة

(مسمهاكانالتيالاكاديميةفيكانمقرمالانكذلكصستالثانية؟والدرصة

باتجاهتحرلفيهافنماالقمنسنكرنبحوألىافلاطونوفاةوبعد،أنلاعلون

الككية.الفلسنة

لهايكون2نالمقليةاوالح!هميةللممرنةينكرونفماره1ووتلاسيذهفبيرون

اما.مظامرماالافدر!لالنحن،الاشياءصقيعةلممسلةايعالناليقيمةادنى

كلأماميقولأنىالم!رفلابطالبيؤديومذاةادراكهافستطيعللاطبيعتها
ناأرادوانا،،أدريلا5:روحياأومادياكانصواءعليهيعسضموضوع

:يقولكانضكيةبجولرأيهيبداأنفيجبالايجابيةمنيدبمقرأياىل!عي

يكوتانذلكمنوالغرنى.كذاكانوربما،كذايكونانالمحتملس

لان،النفمىفيالقلقاحداثثافهعنمصاالآراءتضاربمنبصامنالانسان
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النفى.معلئئسعيداالمرءيظلانميالمدرسةمذهبرأيالغلسفةمنالخاية

يئمكوناعبحوافقد"يدةالبالاكادبية،أفصارمنالشكاكونواما

كلمحاربةوبالتالي،الانسانيةالممرفةعليهاتقومالتيالرليسيةالاسىفي
يؤمنونومؤلاء.السوراقدممخذالفلاصفةيهانادىالتياليقينيةالتيارات

ا!مومن،بدي1وأزليافهسوىوصفاياعلاءهيرفضونولكنهماللهدو!وب

والفنسيلةوالعلمكالحياةايجابيةصفةايةالةالىينسبواانيرفنونالمنطلق

التالي:بالاسلوبذلكيعللونوذللىضابهوماوالعوةوالمدل

الاحساساتمنلهيكونانيستدميلههذابالحياةي!صفاللهبانقلنااذا

الحساصة،الذاتفيثفبرانالاحساصاتطبييةمنولكن،الافلملىللافسانما

اللهكانولما،ياوابلهزليا1يكونأنيعكنلايتفيروما،للتفيرقابلنالهئهواذن

.الحياةعغةاليهفخسبانيمكنفلاوابدياازليا

،انذاتعنالاخرىالايجابيةالصفاتلينفواالاسلوبمذافيويسيرون

كلمنسجمن،دتهايجابيةصفةايةتحدبنى3عجقيملنونذلكليومم

بعجسيؤمنونالنيالمعرفةتلك،الحقبقيةالافسافيةالمع!فةليالاكةفلسفنهم

اليها.الوعولعنوامكانياتهمداركهستمهصاالانسان

:المعدئ(أو)العديئةالافلاطونيةالممدسة

المدرسةمذهأراءوشتلخعىمناءا"افلوعلينموالمدرصةلهذهالاولالراث

سلي:بما

واما.المعقولاتوعالمالمحوصساتعالهامالمانالوجودلي-1

ميةأفانيمثلاثةفلهاالممقولاتعالواما،الماديةالعلبي!ةذاتفهيالمحسوسات

.بالاوليوص!فماومواقه

العقليةالصور:بالصوروالمقصود)الوجودليماعيرثثحققوبهوالعقل

.(الوحودلقوافين

.المحسوساتليالموركحفبقبجريوبهاوالنفس

م!روفمومعاصفةبأيةالالهيصفواانالمدرسةمذهاتباعيرلهض-2
.القدرةلهوقانهيقولونوانعاقادرانهيقولونفلا،الافسانيةالمفاميملي

فوقفهو،مالمانهيتولونولا،3الارادفوقفهوارادةذوأفهيقولونولا

ولكنهم.عفةايةعلىيسموومرحومركشلهلابومرااللهويبض،الملم
،الكونلياثاراللهعلىتطلىيعكنأنالعفا!مذهانمثلاحيانافيقولونيتساملون
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شىءوكلالمعقولاتعالانأيص2!مه!!الفينىيلابنظريؤمنون-3
نياته.منالفينىامذينقمىانيونمنهبفيضاللهعنيخشأالوجودفي

مرتبةكانتالغينىمذابنتيجةالحادثوبيناللهبينالوسمائطقلتكلماوافه

فيماكلأنيعخيومذا.أمظموالكالالوجودفيوررجتهالحادثهذا
عنفينتحبذاتهيفيضافهحيثمن(اللهأي)الاولعلىايترقفالوجود

حتى(الاله)الاولمنيبدا.قنازلييقبعلىتتسلسلموجوداتالفيضمذا

البحتةبالمادةمتعظ(الاب!د)وموالاول!ذابالنسبةالاشياءأبمدالىييمل

.الصورةمنالخاليةايم!قوليةكلمنالخالية

،والمحسوساتالمعقولاتمالموييناللهبينكاننةكبيرةموةانويقولون

الم!قولاتلعالمالتبعيةبتلكيتجلىالهوةمذهفوقينتصبالذيماالجصروان

بهيقومسواهماكلانعلىتقرمالنىالتبعيةتلك،الالهتجاهوالمحسوصات

ويضيف.الكلليليسالواحدولكنواحدنيالكلانأيبقوتهويتحرد

بالمعقولاتمارابالئهالمبتدىءالتنازليالتسلسلن1ذلكالىالمدرسةمذهأنصاد

يتملقالجسمفانمذاوملى،بالاملىالادنىتعلقعلىيقومبالمادةومختهيا

يمملقلق!لاو،بهوتتعلقللمقلتشتاقوالنفس،البهاويشتاقبالخفس
اليه.ويشناقاللهوهوالواحدبالاول

قرىالمحدئةالاللاطونيةالمدر!ةفان،الانسانيةللخفسوبالخسبة-4

الحياةالىالابديةالحباةمذهمنهبعلتفمابديةحياةتحياكافتالنضىان

بالئمخمى،المشعلقةوميالفرديةالنفسبوجودويقولون.ةين!بلاالجسمية

يعتقدونكا،الالهيالفيضمظامرمنمنلهرميالتيالكليةالنفسووجود

الاتسانيةفالنضولذا،الكليةالنقسمنبفيضتختجالفرديةالنفيان

ئأنهاابديةا!الالزمانمنخارجةوهي،البدنعلبيعةمنتخش!فالفردية
منكانالنفسومذه.خالدةالفىديةنالنفسولذا،الكليةالنفعىضان

تجبرماالتيالنرورةميواتعا،البدنالىولالنقمذاتخزللاانالمعكن

منالانسانيةالخفسانا!ني1ويقولون.المظهرمذاتتخذلأنممينوقتلي

:درحاتثلاثذاعلريقاتنبعاىالادرناحية

المعرفةدرجاتأملىوموبالاحساسالخفستبد،

بينهافيماويىبطالتصوراتيينالانسانفيهايرفق

وبل!الأكلالمالمبينمتوسعلةدرجةفيالنفسليها

يىالممرفةمناعلىدرجةوتثلالشالثةالمرحلةالى

منخارجاالانسانفيهاويكونالذاتوبينالمونوع

وانا،والمحوالنناءسنحالةليحيننذالنفىوتكرن

عب!مبووالسكينةالطمانينةمرتبةالىتصل،الدرعة
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بينهماوتكونفيتحدانالموفوعهىوالذاتالذاتموالموضوعيمبحومنا
ومتح!اناتهمنخارجاالمرحلةنلكفيالانسانيكونأيواحدةمطلقةموية

!ليه.يهبطنوروكأتهاالانسانيتلقاماالاخيرةالمرحلةومذه،الالهيلابالذات

الفلسفية:و،راؤهسيناابن

راء1لأممموجزامرضالاتدمبعثيمنالثانيالشقالىالآنأصل

النانىالشقأقولاذواني.الطبي!ةوراءبمايتعلقليصاالفلسفيةسيناابن

ماكلان!يظنالتباسمنيحدقأنالبحثلمنوانيصكنمالانفيفذلك

فىالكلامن1اعتفلانيذلكةللبحثسفمةبثابةكانالآنحتىمرضته

منه،بدلاأمرموانا،عصرهفيسيخاابنمعهاتفاعلالنيالفلسفيةالتيارات

الابداعيةالفلسفيةالهوسةفحددأن،المقارفةالدراسةعلريقعن،أردفااذا

الرنجمى.ل!ضيخنا

ولد،الرنيسبالضيخالملقبعليبناللهمبدبنالحسنموسيخاوابن

قعيرةكانتحياتهانمنوبالرفمهـ.428عاموتوفيللهبرة370عام

نالتالتيالعلومومن،مبكرةسنفيومرزمانهملوموعىفافهنسبيا

وراءوماوالالهباتالفلسفبةبالمجالاتالمتملقةنلككانت،الكببرامتمامهمن

عنفقلا(1)اصيبمةأبيابنأوردهبماالامتمامتاويبدو،العلبيعة
يثملقفيمانفسهعنتحدتالرفيسالشيخان(2)الجوجزانيعبيدأبي

جصيععلىوقفت...ه:الشرينسنبلوفهقبلاكتسبهاالتيعمرهبعلوم

(3)والطهيميالمنطقعلىفاحكمت،الانسانيالامكانيحسبالملوم
فما(4)،الطبيعةبمدما،كتابوقرات،الا!يالىع!لتثم،والرياض

،ربعينقرلأاءتهأمدتحتى،وافسهفىضمليوالتبسفيهماأفهمكنت
منويئست،بهالمقصودولاأنهصهلانلكمعوانامحفوفلاليوعار9مر

ضرتالاياممنيومفياناواذ.فههالىمبيللاكتابا!م:وقلتففسى
مليفمرضه.مليهساريمجلدبيدهدلالاوجدتالوراقينفيالعمروقت

منياشثرليفقال.الملممذامنفاندةلاأنومعتقدمتبرمردفرددته

438/صاع!يبةابيلابن"الاعلباء!بقاتفيالانباءهـصيونكشابانعلر-ا

.(1965يىوص/8الحبادارمتررات)

سيخاابنمنيثهـلموكانسنة25عليلةكصديقصيناابنلازمال!زجافيعبيدبو2-1
الفلكيالرص!بشؤونيمملالبىزجافيبقيكما،والفلكيةةيب!ملاال!لومني

حبه.ال!زعانيكليليسيناابنوكان،سيننانىمدةصياافيبانراف
.و!وىوصامياتخصافصمنلهبهاما!الافياءطبانعبملميختصسامو:الطبيمي-3

رسهـطو.1حمبنىمو،الملبيمةبعدما،كشاب-(
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لاداواششيت،لئعنهمحتاجوصاحبه،دراممبثلاثهأبيعكهرخيعىلهانهمدا

ورجمت.الطبيمةبعدماكتابأغراضفي(1)الفارابينعرلابيكتابمو

بسببالكتابنيلكأمراضالوقتفيعليفانفتح.قىاءتهصعت1وبيتيالى

يومهئانيليوتصدقتبذلكوفرحت.القلبظهرعلىمحفوفلاليكانانه

.،تعالىللهشكراالغقراءعلىكنيربشىء

الطبيمةوراءماوثؤونالفلسغيةالمجالاتفيعدبةمؤلفاتسيناولابن

المامنالبابوخاعة،والتنبيهاتالاشمارات5و،والنجاة،الشفاء"كتابمنها

فيالعائروالباب،العارفينمقاماتفيالتاسعوالباب،ؤالسمادةبالبهجةالمتملق

دلهعورسالةالعليرورصالةيقظانبنحيرصالةالمجالمذافيوله،الآياتاصار

وتحليلذكرالبحثفيوساتناول.ذلكوغيرالش!قفيورصالة،الموتمنالخوف

.(2)هالعليررصالة"و"الموتمنالخمدفع"نيسيناابنرسالة

:الموتمنالغمدفعر.صالة

:فيقولالخاسالىالرصالةمذهفيالرئيمىالشيخيتوحه

وكان،الموتمنالخوفهوالخوفمنبالانسانيلحقماأعظمكانلما"

ناوجبالمخاوفجصيعمنوأبلغث1ععومهكلمو،عاماالخوفمذا

الحقيقة،علىالموتمايدريلالمنالاي!رضليسالموتمنالخوفانقول1

تركيبهوبطلانحلاذاانه*،يظنلانهاو،نفسهتصيراينالىيعلملااو

ن1يننلانهأو...ودئورعدمبطلاننفسهوبعللتذاتهانحلتفقد

سصردغ.،...تق!متهربماالتىالامراضالمفيرعظيما،الماللوت

شتعرضأنمنخونهمذلكمنالموتمنالناسلمخاوفأخرىسبابا1مسيناابن

.ومغتنياتمالمنيخلنونهماعلىوقلقهم،الآخرةالحياةليللعقوبةروحهم

اليهميلتفتالخاسلدىالموتمنوالقلقالخوفمظامريصفاند!يو
:الجازمبلهجةلهمليقولفجاة

مومايدرولمالموتجهلمنأما،لهاحقيغةلاباعللةنلخونكلهامله،

الاعضاءوميآلاتهااستعصالالنفىتر!منكثرليىالموتأنلهأبينفافا

غيرجومرالنضىفان.الاتهالعانعيتر&كمابنايسصمجوعهاالتي

ليحلبفيأقام.دسشقفيوتوفيفارابليولدالفارابىمحدنصرأبومو-1
النافي،بالمملم.لقب،العر"فلاسفةاعظمشمو.العدانيالدولةصيفيلاط
رس!لو.1"

والمعشقينبلاجيكاليليدنجاصةسكتة.كأالمخطوطتيننعىملىالرسالتينفياعتمدت-2

.(؟889ليدن/سرسلطبمة)نيالمهسووسفدي!لآلهبلمن

-،17-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الجومرمذالارقلهاذا..للفسادقابلةقيروهيعرناوليصجسمافي
التامةالسمادةوسيدالعلبيمةكدرمنوصفييخصهالذيالبقاءبقي،البدن

وانصاذاقهتبطلولاجومرموحيثمن!فنىلاالجومرفانفخافهالىصبيلولا

.،الاجسامولونبينهالتيوالانافاتوالنسبوالخواصالاعراضتبطل

وأن،مختلغتينطبيمتينمنوالبدنالنفسانسيناابنيبينانوبمد

يستطسد.خالدةروحافيةعلبييةمنوالنفس،فانبةماديةطبيهةمنهرالبدن

.الكمالطريقفيالمنيتقبلخلودمامعالننسانليبين

كاناقاانيمالموتمنللخائفينلهيقولي!ودالمبادىءمدهيون!حأنوبمد

الحقيقةفيلهمالمخوتموفالجهل،والممادالنفسلخلودحهلهممنفاقجاخوفهم

نيهمنهوالبىءالخفسفيمرضفالجهل،خافوالمابذلكعلواولو،الموتلا

:فيقولالبهلعنالكلامفيويمنمي،السمديةوالراحةوالخلاعىاللذ؟

وتركوافيهوالتعبالعلمعللبعلىالصلماءحولالقيموالجهلومذا...ه

نيهواصتبعرواذلكالحكماءتيقنثلما..البدنوراحاتالجسملذاتلاجله

كلهاالدنيامور1عليهممانتوالراحةالروحالىووعلواحقيغتهملىومجموا

الحصيةواللذاتوالثروةالمالمنالجهورهمظ!تسيماجميعواستحقروا

،نقدتاذاالضمومعظي!ةوجدتاذاالهومكثيرةضؤونومي...والمطالب

.هالدنياالحيا،فيالغروريارالمفعلىافاتتعرو

فهالهةلاوفمومهموممنتجلبهماكلالدنبويةالمعلالبكلكانيقولئم

بقوله:ذلكمنويعبرلها

غايةالىمنهابلغاذاالانسانلانوذلكفايةبلاذلكمعولانها..،

ويمنمي،..أمدالىانتهاءولا!حعلىوقوففبرمنخرى1غايهالىتداعت

:لهيقولوالحباةللموتنلسفيةتعارينهفيقدمالرئىالشيخ

وموتاراديماموتسوتانالموتبانالحكمالعكصاءحقمولذلك..ه

الاراديبالموتومنواعلبعيةوحياةارادبةحياةحياتانالحياةوكذلك،طبمي

لهيسعىماالاراديةبالحياةوعنوا،لهاضالتمسوتردالشهواتاماتة

بقاءالطبعيلاوبالحياة،والمهواتوالمئاربا"كلمنالدفياالحياةفيالانسان

منبهوتبرأالعلوممنتسمفيدهبماالابديةالفب!لةليالسمديةالنفس

بانالحكمةطالب،رمسهاللهروح!الحكيمأفلاعلونوعىولذلكالجهد

.،سالطبيعةتحبىبالارادةمتقال

نمثهلقد،لاللاطونسيناابنيكنهالذيامبيىالتقديىمناونلاضلى

.،رصسهاللهروح"بقولهعليهمترحمالهدعاكابالحكيم

-،97-
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:فيغولالموتمنللخانفينكلامهموجهاسيناابنويمضي

القهالىيصيروبهوكصالهتما!فالموتمائتناعلقحيالاتسانان"

نأيظنممنحالااصوأموومنذاتهتماميخافممناجهلفمن..الاعلى

ويطلببالتاميأنمىأنالماقلعلىيجبفاذا..بت!امهونقصانهبحياتهفناءه
الاليالشريفالجومربانيثقوأن...منزلتهويعليويكعلهيتصمهماكل

مقاجخلاعىلاوصفاءنغاءخلاعىالجسمانيالكثيفالجومرمنتخلصاذا

برببواروفازملكوتهالىوعادسعدوقدالاعلىالعالمععدلهتدوكدر
،وأغيارهان!ادهمنوفجاوائبامهأشكالهمنالعليبةالارواحوخالطتهالعالمين

خانفةعليهمشفتةاليهمشتاقةوميبفهنفسهفارتتمنأننملممناومن

.،وجومرماذاقهاسنوالالمالشقاءغايةيىفهيفراقهمن

لمفيقولعظياألماللرتانينلنمنمخاطباكلاورصيناابنيتابعثم
ملازمةالنفستكونالتيللحييكونوالادراك،يالادرا&يكوناناالالمان

فالموت.يحسولاياللافانهالنفسائرنيهليسالذيالجسمواما،له

ويحسيألمكانانماالبدنلانالملهيكونلاللبدنالخفسمفارقةموالذي
.الولالهحسنلاللنفسفيهأثىلاجسعاعمارلهاذانيهوتائيرمابالنقس

ليسىفموال!قابلاجلالموتيخافمنانفيقول،سيناابنيستطردئم

تبقىالذنربوهده،ذنوبهمنخائفااي،العقابعناف!اخبلانوتمنخانفا

سجتنبواانبهؤلاءوالاحرى.الموتد!بالنفسعلىسيئةومنعكساتائارلها

.الذنوبارتكاب

يخلفونهماملىيحزفونوانماالموتيخافرنلاالذيناولنكمنيتكلمئم

وثهواتها،الدنياملاذمنصيغوتهمماعلىويأسفون،ومالوولداملمن

ئ!فالموتهت!يبطمنفالافمانلحانلايجديهملاالحزنمذامثلانفيقول
يكونن1يحبمؤلاءسنالواحدفكأن،يكونلاانأحبكعئي!وتلا،ناحب

.المحالبابمناوتيكونلاأنيحبالوقتنضيوفي

:ليقولالمنعلضأصلوبهليويستطرد

ملىالناسبقيولوقبلناكانمنلبغيالاقسانيبقىن1حازفلر،

ذلكعلىويبرمن،الارضوستهملمايوتواولمالتناسلمنعليه*ممما

:فيقولطالببي1بنمليالمؤمخينأميرموبشال

كاميرالآنموجودموسنةأربعمائةمنذكانمنواحداربلاأنلو..،

يثخاسلونك!لكوبقوااولادولاولاىهاولادولهعلالبأبيبنصلىالمؤمين
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كثرتجدهلانكمذاوقتناليمنهميجنمعمنسثدارئمأحدمنهميصوتولا
الارن!بسيطفيالعصرذلكفيمنكلواحمسب..رجللاف1عثر،ش

نضبعلهملمالتضاعفمداتضاعفوااذانانهمالحسابمذامثلوغربهاشرقها

المساحةمصروفدو!حمفانهالارضبسيطامسحثمع!رانحصهمولمكثرة

قعودامتصرفينفكيفومتراصينقياماتسعهملاحيخئذالارضانمل!تل
ليومذاحركةولالاحدمميرولالزراعةمكانولالعارةموضعيبضولا
.،النسبةمذهعلىالناسوتنا!فالقمنامشدانيافكيفالزمنسنيسيرةمدة

وهوحكبمالهيقدببرموالموتانلبقولالمعطباتمذهمنويستنتح

وحكفعدلهمنالخائفموالموتمنفالخانف،عنهغنىلاالذيالصواب
الجاملموالموتيخافالذيأنليونمحرممالتهوينهيوعلائهووجوده

المفاركةمذهليوليس،للبدنالنضسمفارلمحةموالموتن1وءذاتهبطبيعة

الاجسامفييلزممافيهنيلزمبجسمليىالنفسجومروان،للنفسفساد

يستفيدالجومرومذا،زمانالىولامكانالىيحتاجلافهوالامراضأو

الشريفعالمهالىصارمنهاتخلمىغلههاكملفانا،كمالاوالاجسامبالحواس

وجل.عزاللهوموومششهبارنهقربالى

.(1)الطل!رسالة

جصيلة،رواثيةلوحات،الطيررسالة،مذهرعالتهفيسيناابنلنايفم

الروحقصويرالرئيسشيخنامنهايقصدمجازيةجولوراءمعانيهاتشساءى

الىئوقهابعاولالسجئمذامنالانفلاتتتنىوميالبدنفيسجيخةأنهاملى

ياذنن1الىالبدنمبوييةمنالتحررالىثتاقةوتظلالخالدالاليعالمها

.الب!نبفناءاي،بالموتوذلك)صمابفكالله

الرسالة:مذهفيالرنيسالشيخيقول

وهيؤوا(2)الشركورتبواالحبانلفنصبواتقنعىعلائفةبىزت..ه

مسفمينفصغروالحظوناازطيرسربةفيوأناالحشيثىفيوتوارواالاطعة

ملىينضمالحلقفاذ،اجمعينالحبانلفيوسقطخامقبليناليهمنابتدرفا..

الىففزعنا،بارجلناقل!تتوالحبانل،باجنحتنايتشبتكرث!لاومثاقنا1

خصهعامناواحدكلوثفلللهلاكفاستسلصناتمسيراالازادتخافعاالحركة

يلي:كاالرمالة-منهصنوانالبرزجانىعننقلااصيبمةابيابناورر-ا
بى1لابن،الاطباءطبتاتليالانباءميونءكشابافغلر،!ل!لاوالئكةرطسلة،

.540/عىجبة1

العبد.حبانلاىوأنرضكحعهالنسك-2

المزترلصات1-.،7"-
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زماناالتخلصىشيلفيالحيلنتبينواقبلنا.باخيهالامتصاممنالكربعن

."الاقناعىالىواعلأننابالثصردواشأنسنا،أمرناصورةأنسيخاحتى

ميناابالط!ورالممصودأنأببنأنأود،الرصالهمذهسداكملأننبل
يىحلولهافصصناهوالاصروالشركالحبائلفيسقوعلهاواما،البثريةالارواح

استانستالارواحمذهوان،العلويا!اعفيطليقةكانتأنبعدالابدان

.الاصمذامنالخلاصمحاولاتهانيفشلتادبمدمنهاكرهعلىالاسرمذاالى

:سمتطرداسيناابنيقول.الرسالةنعىالىاعرد

اخرجتالطيرمنرلقةفلحظتالشبكخلالمئيومنياتناعللعت،
بقاياارجلهاوفيتعليرقفاعمها1عنوبرزتالشرىعنوأجنحتهارؤوسها

واسفا1نحل1فكدتلنته1ماعليونفصتانسيتهكختمافذكرتنيالحبانل

علىتوقفونيسنياقربواأنالقفصوراءسنفناديتهمتلهفاروحيينسل

ابتلواأنهمفذكرواحالهمعنفسالضحاضرينفىافوني..الراحةحيلة

عنالحبالةفخحيتعالجونيثمبالبلوىواستأنموافاستأيسوابابتليتا!ب

فعلالبتهمالنجاةاغتنملىوقيلالقفصبابوفتحاجنحتيشوالثزكركبتي

أولاأرجلناوخلصنالابتدرناعليهاقدرفالوفقالواالحلقةعنرجليبتخليمى

لنبقاعاأمامكاتليفقيلاطيرالقفصعنفنهغتالمليليشفيكوانى
سواءونهد&بكننجآئارنافاقنففعلماعليهاتانيأنالاالمحذورتامن

.،السبيل

لهاأتيحروحهان:يقولانالرصالةمنالمقعلعمذافي،سيناابنيود

والتاملالعلمطريقعنوذلكالنجاةطسيقالىومداماومدمهاساعدمامن

قبدماالتيالحريةمنضيشاتستميدأنلروحهمكنمعا،وعبادتهاللهقدرةفي

بها"ويقعدالمصاعبتجشممنلاكتمالهابلامحدودةحريةولكنهاالبدنبه

الشاقة.الروحيةالريانة

ةليقولرسالتهفيصيناابنيستطرد

ضوامقئصانيمامنا1فاذاالجبلمامةووافينا..الطيرانبنافساوى،
تجوزماانبمدالانامنفلنمارمواض!بلبعضشافقالاللواحن!قللهاعنتنبو

فلماالسابعالىوافنهبناضوامخهامنصتةعلىاتيناحتىالشدنمافقنا،فاجين

..الخصبأومتخافقدالجامفيلكممللبعنىان!خعبقالتخوورتفلفلنا

جاريلاالاشجارمثرةالاقطارةر!اعالارجاءمخنرةجنانفاناقلتهعلىفوقفنا

،الالبابوتستبهتالعقولتشوضلبهانهاتكايبمورفعيمهابصر&يرويالافهار

السريالمسكلايدانيهاروانحوتشكشجيةواغانيمعلربةالحاناوتسممك
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اطرحخاريئمابهوسكثنافهاره1منوضربناثارهمنفاكلناالطسيالعنبرولا

الرحلةعلىوأجعنا..كالانىمخدعةفلاصارعواض!بلبمننافقالالاعياء

جوانبهتسكنالساءعنانفيراصهخاضضامخناذامنهابالثاصنوحللنا

..منهامماثر،وأ!ليبعوراواظرفلوانا1وأحسئلحانا1اعذبالقلعليور

فيالمساممةفأفلهرتبناالمماعلىأوقفناماالانبساطوبينهابينناتقررولما

سنللوموأيالاعظمالملكيتبوؤماصدسنةالجبلتاوراءأنوذكرتالامتعام

مدينةوتيمشا..وممرنتهبقوتالضراءعخهكفعليهوتوكلاصتعداه

فاذاقصرهفادخلنالوارديناباذنلامرافخرجلاذنهمنتظرينبفنائهحتىحلكالملك

رفعفلماالملكحجرةالىوعملناحتى..رحبهوعمفيتغنلابصحننحن
غشيناماكلفوقفالثكوىعنعاقنادمشاودمشناث!تنا1بهعلقتالحجاب

قصتناعنيديهبينوعبرنامكالمتهعلىاجتراناحتىبتلطفهالئباتملينانرد

اليهممنفذوانيبهاعاقدوماالاارجلكمعنالحبانلحلعلىيفرننفقال..

الرصولمعالعلريقفينحنذاومومغبوعليننانصرفواعنكمالثردلاماطةرسولا

موجزاوعمفاوسأصفه..الملكبهاءحكايةمخييطلبونبيمششبشونواخوافي

منفيبالمجازولونقعىوكللهحاصلبالحغيقةكمالكل..فأقولوافرا
ومنالقصوىالسعارةاغتنمففخدورمن،يدولجودهوجهلحسنهكله،منه

."والدني!الآخرةخسرفقدعرمه

رحلتهنيلهالمرافقةالارواحمعسيناابنروحأنالىالمقطعمذايشير

فيالعاع!التدرجالىاشارة!ثوامخستفقعلمواالشاءسنالكثيرشجشموا

ميالمرحلةوتهالسابعالامخعلىوقفواكأ،الالهيةالافاقنحوسيرمم

بالروحللاتصالتمهي!اال!تيويالفناءبدءمرحلةالصوفيةفييممونهاالتى

ميعلليفةسيدةطيوراوجدوافقدوالاخيرالثامنالشامقيوأما،الالهية

الملك،قصرعلىدلتهمالتيومىقبلهمالالييةبالذاتاقملتالتيالارواح

ملكمررصولام!همفارسلطلبهمالاللها!شجابوقد،اللهمومناوالملك

أنهلتهمحيناابنف!صوفيمناويلاح!.الجسدصبودسةمنليحررممالموت

...الخوالكصالوالبهاءوالحمنالجمالمنةرب!ملاالصوفيةالاوعات!ستمول

ا!بيزمنونلاالذينأولئكالىوجههابكلةرسالتهسيخاابنويختم

جفيقولبخالقهاالروحاتصالامكانيةمنبهيؤمن

بكألمأومساعقلكصأرادفغالقصتىسمهقرعخ1منكم"
يعل!أنىلبكاقتنصبلاقتخصتوماعقلكعلارولكنطرتماواللهولالمم

.،...الطبرينطقاوالبشر

فانلا:بصرارةويجببم
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ضسرمذاغيراعتتدلمن..قولهمينجعماوأقليقولرنماكثرهـما

.،ينقلبرنمنغلبي1ظلمواالذينوسيعلموالاولىالآخرةفي

سينااسنانلاقول،الفرعةانتهزوانى،،العليررصالة،تنثيومكذا

فيفهو،القغعىفيالسجينكالعليربنهافيالانسانيةالنفستئ!بيهيمببهكان

بالحامةويشبههاالنفسمنيشكلمةلي!جلاالفلسفيةالثمعريةقصاتهاحدى

فيها:حاءوف(الوركاء)

وتشعتعززفياتورلاءالارلهعل!امنالي!مبطت

تتبرلعولمسفرتالتيوميمارقمقلةكلىمنمعجوبة

البلتعالغرابمجاور؟الفتوا!ملتللماانستومااننت

تتطعولماتهميبمداسعبالسثاراذكرتافياتبكي
الاربعالفسيحالاوجمن!فصءا!سمواحيفالشر!عامااذ

ا!وسعالنضاءالىالرحيلودناالعمىالىادصعلرباهـاعتى

.،يرف-لممنكليرلهعوالسلمثاهق8ذرولوتيتغرليفدت

الاوضعالعضيضلعرالىعالشامقمن)مبطتشىءلهللى

الاروعال!بيبالف!ملىطويتلعكمةاحهأمبط!كانان

تسمعلمبماسامعةلتكونلازبضربةكانانومبو!ا

يرلعلما!ر!المالمينليخنيةبكلمالمةوتعود

(1)ي!معلمت*وانطويلمبالسعق3برل!نها

ماببعضثمبيهةفلسفيةولرحاتألهكاروجودنلاحن!القعيدةمذهولي

كررماالتيالكلماتبعضيكررسيناابننجدافناحتىالطيررصالةليجاء

نأيودسيناابنوكأن.والضامقوالقفصكالشردالطيررسالةفيمرارا

الزمانلعريالنسبةجداقصيرةميالبدنفيالروحاتصالمدةانبثول

الروحهبطتلماذاايضاويتسا"ل،الخاعلفالبرقبقصرتكونماأثبهففي
الخفوس6كثرفانالكاللتصيلمبوطهاكانان؟بالبدنلتحلمليانهامن

خر،1لامرالهبرطمذاكانانواما،الكمالالىوعولهادونأبانهاتفادر

.الافانلهمتثجاوزحكةلثلك

وك!،صيبمة1بي1لابنالاصلباءصبتاتليالانباءعيون"من4،6صانظر-1
،الكهـنكول،كتابش34والصسفحةالحرائياحدىليبهالتمر!فسبل

.(6بقامرا/بيةس!لاالباحياءداد)نىالثاالجزء/للماسلي
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يد"فيرصالتأيها،الرئيىللشيخالرسالتينماتيننصوصتدفيقمن
بلي:مالناينبينهالعل!رسالة5و"الموتمنالفم

قولهسنواضحاذلكويتبينوالبدنالنفسبينسيخاابنيفصل-1

واصتعالالنضىتىدمنأكثرئميئاليسالموتان5:الاولىالرسالةفي

نه.بأوالانسانجسمبالآلاتويقصد،...الآلةالمانعيتر&ا!ك،الاتها

التيثاغوريةالدارسمعلهلتغيوالبدنالنفسيينمافعلهنيسيناوابن

شقكاونلك،المحدثةوالافلا!لوقيةوالارسعلويةوالافلاعلوفيةوالسقراطية

البحث.مدابحعللعفيفصلتأن

النضىيانقزمنالتىالابيقوريةالمدرصةكلسختلفسيناابنانالا

الرواقيةالمدرم!ةمعيختلفكا،يانحلالهوتنحلالبدنمعتضشكلالانانية

كلوان،وماديةحقيقيةموجوداتميال!المفيالموجوياتكلانترىالتي
حقيقيا.سوحرداد!يأنيمكنلاالمادةنىخالمومماذلكخلاما

،للفناءقابلوغيرعس!افيفيرحوهربانهاالنفىابن.سينايصف-2

والارسويةنيةوالانلاطواطيةوالسقسيةالفيثاغورالمدرسةآراءكليتفقمذاوفي
المحدثة.والافلاعلونية

قيحماناللتينأينماوالابيقوريةالرواتيةالمدرستينمعيختلفولكنه

.ة!داممناعرالىالوحرد

نيلكفيومي،منارقةلملةبالبدنت!حالنفسانصينااينيعشقد-3

سجنها،منللتخلصدوماوتتطلع،البدنهذاليالحريةمقيدةةنيجس.تحبعا

التىالاكدارمنمتحررةطليقةقصبحبالموتالبدنقثرىمخدمانهيولذا
.البدنبهتيدما

اسنصلتانهاحتى،وافحبنمكلالفينافوربةالمدرسةبقالتالىأيمذا

السقراطيةالمدرصتانوتؤب.البدنفيالنفسلوفعالسجنتعبيرنفس

.الرأيهذاوالاللاعلونية

علريقمنالبدنمنتتحررالتيالنفسفنصفالارصطويةالمدرسةاما

.البدنليوحودما6فترمنشبناتنذكراندونولكنمميدةتكونبانها.الموت

النرورةبانوتقول،الاتعاهبهذاالحديئةالانلاعلونيةالمدرصةوكلتغي

بالمتنايقةتصررمالاولكنهاالبدنليشحللانمعينوتتفيالنفعىانمطرت

-،28-
http://www.al-maktabeh.com



الىلل!ودةشوقفيتبقىبانهاالنفىالمدرمةمذهتصفوانماالمسجونةاو

مذاعنوالابيقوريةالرواقيةالمدرستانتشذيضا9المجالمذاوفي.عالمحا

قليل.قبلوردتالتيالا!مبابلنفسإلاعشقاد

تقبللافاضا،روحانياجومراباعتبارما،النفسأتسيناابنكرى-4

والتسامي.الكعالعلريقفيالمنيشقبلنعاواذاتهالياستحالة

ويىفنىيشفيفهووالتساسلا!كللبقبى!االنف!يصفعنلىماومو
الخوفدفع"رسالةفيتليحانلكجاءولنن.الشخاصخطريقفىذلكيتمان

وصريحواضحبشكلللتناسخرفضهيوردالرئيسالشيخانالا،-الموتمن
سيناابن"المئائيناي"الارسطويةالمدرسةوقؤيد(1)،الشفاء"كتابهفي

حيننلكعنالكلامشهقكمالدةالتناصخينفيفأرصطو،المجالا!مفي"

اليوفانية.الفلسفيةالمدارساسثعراض

نأالا،بالتناسخايمامانىالحديثسبقفقدالفيثاغرريةرصةالم!سا1

كلمرةالارضالىتهبدالشضىأنوموخاعمامفهوماللشناسخععلى1ا*ملون
حسئوان،فيهتحلالذيوالبدنالببةالارفسيةالحي!ةلشختخب!شةالف

(حياةجمع)حيواقهافيوممرنةعلوممناكتسبتهمابصدىيشعلقاختيارما

السابقة.

الكلاميجريفلا،المحدثةالافلاطونيةللمدرسةأيلافلوعلينوبالنسبة

الكليالعقلوهي،الكليةالننسانتؤمنوص،التناسخثيءا!سهعن

واحد.جرمرمننفوصاتفيغى،هل!فو(اللهيما1)

روحاتي،جومرميالخفصىأنالرئيسالشيخاعشقادمنبالرفم-4
قبلوردفابدليلمليهاالبدنففوطمنالنفسلهتتمرضساينكرلالانه

النفسفيآثارلهاتبقىالذنوبان"الموتمنالخمهـدفعرسالتهفيقليل

لها.التعرضيجتنبواوانالدنربارتكابمنيحشرزواأنبالناسوالاحرى

بشكل،النفسعلىوغرانزهبطبائمهالبدنفغ!عنسيناابنفكرةوتاتي

لهعلبمفعلانلهالنضىجومران5:يقولاني(2)هالشفاء،كتابهفيجلي

الادراكوموومبادنهفياتهالىبالقياسلهوفمل،البدنالىبالقياسله

الآخرمنافصرفباحدمصااضشغلفاذا،متمانعانمتعافدانومما.بالعقل

المصريةالهيئة!لبسة)207/عىالنفس-6الطبيميات-الشفاهكتاب-1
.(1975للكاسالمات

.196-؟9،صالمصدرففس-2
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الاحساسميالبدنجهةمنوصواغله.الامرينبينالجعمليهريممب
.،والوجعوالفرحوالفموالخوفوالففبوالشهمواتوالتخيل

:(1)نفسهالكتاب!نأخرمكانفيويقول

أفنلعنالبدنفيبعدما،البدنالىالاسورمنكئيرفيالنفستحتاجقد"
التمقلاتأفنولللنفسمادتالعوائقمذهالخفسعنزالتفادا.كصالاتها

والرواقيين،الشكاكينمدرستيعدافيصافه1هناونىى.،وألذماوأوضحها

الفلسفيةاراؤماتتنصذكرناماالتياليرفانيةالفلسفيةارسالم!جيعفان

بالبدنالنفستأنربفعونالابيقوريينانحتىبآخرأوبشكلالرايمذامثل

متبادلالتائيرأنيشفونلاضمممكنمدىابعدالىبالنغسالبدنوتأفى

الجسد.فناءمعالخغستفنىبحيثوالجسدالنفسبينماوحصيى

اللهوجودينكرونالابيقورييننرىبينا:وعلبيعتهاللهوجود-6

منتوةالقيصشبرونالرواقييننرىوبينما،البشرعنعمنومماويعتبروفه

فرىوبينا،العالممنهايتكونالتىالمادةجزاء9جييعنيمنحلةالنارنوع

دي!لابوحوديؤمنفيئافوراصنبوبيخما،يحكمولاينلكبالهيشقدارسطو

وطبيعنهم.3دوربحددأندونالآلهةمن

ل!كونمبدعواحدبحالهمؤمناسيناابنلنايبرز،التياداتمذهفرىبين!ا

.المجالمذافيالمحدثةالافلاطونيةالمدرسةمعملتقيا،ذاتهمنيعدربفيض

الفيغىبنظريةتأشسيناابنأنمنالكثيرونيقولهمابعحةسلمناولئئ

فجاءتاصلاميةبصبغةعمبغهاأنهالا،المحدثةالافلاعلونيةالمدرسةمنالالهي

صونية.بمبفةايناوممبرفةوفرحااكثىالالهعنفكىته

وانالوحردعلةوموقلل!ملاالكمالمو،الرنيىللشيخبالصسبةفالته

وان،الذاتمذهتشافىأندوننياتهمنبفينىعمدرالكونمذافيماكل

فافها،جومرمانوعيةفضىومنالالهيةالذاتمنفيناباعتبارماالنفس

ناسيخاابنوبرى،وعلبيعتهاعفائهاالىلتصودالبدنمنفتحررلانتشتاق

نفسهفانالاقةالروحيةالرياضاتممارصانهبشهواتيصيت!خدماالانسان

الكليةبالروحللاتصال،الجسديالموتقبلولو،طريقهاقجدانتلبثلا

منواضحوهقا(2)بالنهـطحالصوفيون!سيهاحالاتفيودلك(اللهأي)

مقاعلمها.منكثنلااتليلقبلتلوتالني،الطيررسالة،

.210صالمصدرففس-ا

وكالة)ا.-9/صبدويالرحنل!بد"الصوفيةئطحات"كتابنيورد-2
الشطحء:كالتالىلثطحوصف(،978ئالنةطبسة/بالكويتالمطبوسات

.،الالرية6حنرفيمرةلاولتصبححينماالنفسبهكشرماتصبيرمو
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يرفهـ(2،9عامالمتوفي)(1)النرريالحسينأبوالمتصوتكانولنن
بينالاولالصفنيفساروااروا!معشتني!نلاهـأولنكبأنهمألمتعوفين

بشكلالرئيسالمثيخمصتفاتعلىينعلبقالتعريفهذامئلفان،اللهبي
الشك.لعموللا

آراءبينفياالاخثلافونقاطالالتقاءفقاع!باختعاربينتأنبيد

وضح1ن1اود،اليونانيةالفلسفيةالمدادسفيالمقابلةوالآراءالفلسعيةصيناابن
وفلسغةوادفيسيناابنفلسفةأناساسملىالمقارنةالدراصةمذه)وردلماني

منمنطلقابذل!طقمتوان!ا،بالاوللهعملةلا.آخروادنيالمدارستلك

كلتفاعل،للععرفةدوساالمتمطثىالعالمومو،مميناابنبأناعتقأدي

نأالاعدسدةبقوونمعرهقبلقيامهاكانوانومي.جعيصاالمدادسمذه

مداويؤكد.سيناابنفيهماشالذياليصرليفاعلةتزالماكانتقياراتها

:يقولاذ،المشرقيينمنطقهكنابةم!قمفينفسهسيناابنالثفاول

البحثأملاختلففيماكلامانجصعن1الىبناالهعةفقعتلهقدويعد"

مفارقةنباليولا،الفعادةأو،موىاوعبيةلنتةفيهفلشفتلا،فيه

الم!ئغوفين،فهموقلةففلةمنالفااليونانيينكتبشلعوألغهلمامناتظهر

اعنرافمع،!واممبىحيفينلولاياممالايهدلماللهأنوالظانينبالممثانين

نووهعنهفاملماشنبيههفي(ارصطوبذلكيقص!)سلفهمبفنلمخا

؟القولفيستطردالارسطويماالتيارفدةيلاخ!ئم005اصاتذتهو

اليونانيين،منالمشائبنالىالامتنناءثديديبالعلمالمشنفلونىكانولما"

.005اليهمتافانحزالجهورومخالنةالعصاشئكرمنا

يالاعص،ليمىالانحيازمذاانالرنيصىالشيخيوضحماصمانولكن

قصرواما!كملوأن،فيهاخطؤواصايصححأنوبينبيخهيحولضءلان1فى

المتدمة:ففسفيلبقولبلوفهفي

فيه،تخبعلواماواغنمينا،نيهاربهميبلغواولفيهكعروامارأكلنا،

فان،واتفونياعللهوعلىثامرونبخلثهونحنومخرجاوجهالهوعملنا

فط!ناهفقدامثيروأما.مليهالمبسيمكنلاالذيالشيءلمنكصخالفنهمجهرنا

.،...التضافلبافطية

ة،المشرقييىف!لق"كتابهمغدمةمنالمقطعهذامنفلاح!

دار)43/عىمفيفىالعلاابوللدكترر،الاسلامفيالتصؤتءكنابانظى-؟

.(بيررت/الكب
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عامعلىسلوكسعنبنعبيرتاالمقطعمذامنالاولىالجملة-؟!لا

سينا.لابن

عبيةدوني9الرباعطائهسيناابنب!لكهعاطمنهاجاتحددافهااي
ليه.البحتأملاختلفماتجاهموىأو

المشائين()الارسعلويةللمدرسةصربحانفاالكلاممذافيفرى-ثانيا

فيترسهكانوربما،عاليةعليةاخلاقبلعلىتجريحبدوننقدو!عنه

منئفافةبفلالةوالرفضالنفتغلفالتيالدبلوماسيةالعقليةاعطاهالحكم

صيناابنعنح!يثمنسبقماضوءعلى-الوافحومن.(1)الايجابية

الغلسفيةالتياراتجيعكلتفاعلسيناابنن1،اليوفافيةالفلسفيةوالمدارسى

الافلاطونيةبالمدرسةوافحاتأثرهويبدوبهاتانرانهثكولا،زمانهفيالمعروفة

الفيضبنظريةخاصوبشكلالمحدفة!،ة!م!ص!انتقولالتيوميمتيا

الله.ميالتيالكليةالذاتمنفيضموالرجودليماكل

الفلسفيةوالمدارسالنياراتتلكمنتاشهفييكنلمالرنيسثميخناأنىالا

الخلاقنكرهبوتقهفيوصمهرماالتياراتمذهتمثلهووانا.تاقلارلامتلدا

الانسانيفالملمطبي!يأمزوهو.الجوانبمثكاملةبهخاصةفلسفةليبنى

فيوجردهالانسانوعىانمنذمنهاحلتةأولباتالحلقاتمتصلةصلسلة
.الوعودمدا

مذاتكرجفيولوللميلادهالالفيدي!لافيالرئبسىالنسيخلذكرىفشحية

الحقيقة!نباحثلكلتكريماالانانيةالمعرفةبناءليساممالذيال!الم

.السورمختلفليوالممرنة

ال!ولةنخربنطامرابر)الدوللائحصالاصلدىمرتينالوزارةسيتاابنتقلد-ا

ار.هنالحكمضزونفييعطكانانهحضوكرششاهص!انحاع(البو!ي
.!440441صصيبمة1أبيلامجنالانباءميونش؟ليلاالصلمشؤونولي
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لاسلاملمومبقر!بر!لا!ر:!مينابنا

بيمينتاإدمعمد؟لؤ

الفكر.باشاعتنالق،الصغرمنذمبكرةالاحيانمنكشيرفيالعبقريةتنجلى

حولهامالتنيرعزمومناءوقوةبحيوية،قنطلقوالنبوغالحك!ةنوار1منوبفينى

الحياةصترىفيوالسودالمزيهةقوةقدععها،والتخلفالجهلنللماتمن
وصروفه.الزمنومحنتو!ظلالتقلبات

الفكريةالنهضةلواءحامل،صينابنالحسينعليبو1الرئيسالثيخكان

بالفرابةعبقريتهاتست.الاسلاموعبقريالسربفخر،الفسبالىالشرقمن

عصرهنادرة!هو.حالعلىتستقرلاحرةوثابةعلليقةرائا!يوالئتوني

شت،الحجةقويوموالحياةصتركخاض.وتصانيفهوذكائهعلمهفي
مذهومواقفهعمودهعلىوساعده،وعنىمبقوةالمختلفةتياراتهاقاوم،الجنان

موئلاوجعلهاالفذةشخصيتهابرزما،الفكريواسشقلالهالفطريذكاؤه
.والاكبارللنقدبى

.العلومصيعفيالموسوعيةالممرفةتمظاسلاميةثخصيةعظم1سيناابن

حد1وصفهكما،كبيرعقلذو.وهو،وملعهتفكيرهفيموسرعياكانفف

الىبالاضافة،ئاعراديبا1،اداريا،فيلسوفا،طبيباكانفقد،الغربكتاب

والطب،الفلسفة:ومنها،عصرهفيمعروفةكانتالتيالعلومجميعفيألفهما
والموسيغا.والرساضياتوالفلك،والكيمياءياءوالفيق،العلبي!يوالتأريخ

كعا"السلعلاناعمالمنشيثا"وتقلدهوالادارةالحكمفيتجاربهومن

السياسة:وحنكتهمذهتجاربهمنفاد1فقدبهفيطت1التيوالمناعب،يقول

.الاقتصادوعلم

بالانمافةوتباربهماليونانجهوداليهاوصملتالتيالذروةسيناابنبلغ

مذهامتدتوقد،والف!فةالعلومفيالبهارتقواوماالمرباكمسبهماالى

عنيفللابمااليونانتجارببوصاعلتهمتقدمتانبمدترناعنرأحدالجهود

القمن.منقىفين

يري!كانفقد،ادراكهلسعةاشتهر،متالقةمعرفةذاسيناابنكان

الىالغلسفيةأراءهوتتبعأرسعلومنوالعلىج!من،كلهاالممرفةبانواعالاحا!لة

الاولى.مامصادر
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الشرجماتمنوالمخطقالفلسفةليمصلوماتهمنكثبراسيناابناستقىولفد

الفارابي،"الثانيالمعلممؤلفاتومن،وشروحهاالسريانيةطريقعنالبونانية

الفلسفةيينالتوفيقسيناابنحاولافي،نهبعلىسارفقدالمنطقفيسيصاولا

والتعايالفلسفيةالفكرةبينللتوفيئبعدومنقبلمنغيرهفعلكماوالدين

منكثيرينعلىامتازسيناابنولكن.الغربفيو1ال!ئرقفيصواءالدينية

.(1)وزكاءبلباقةالامرريعالجالفكرحرفكان،وادراكهأفقهبسمةالفلاصفة

حيثمنبلنحسبالاخرىوالعلومالطبفيليسعلاقاسيناابنكان
حتىوالتحيديالافباتسؤيداالمجالينهذسنفياشهوكان،أيمافيلسوفمو

الذي"القانون،مميماولاالعلبيةمؤلفاتهالىاولافهرتهوترجع.مذابرمخا

بترجمتهقامأنبمدكثيىةعصوراالاوروبيالعلبكلالمسيعلرالحاكماعبح

بينالشاولجمعهالىتعودمذهوشهرته،.الكريموفيجيراراللاتينيةالى

.(2)،الدقيفةالسريريةالملاحنلةمعالمنسقةوالفكرةالنظريةالمعرفة

وانتقالالرنريالسلمدوىالىلوفوحأفارمنأولسيخاابنكاد

وانتثارهالفيالأيالفيلارياداءوصفمنول1ومو،والشراببالماءالامراض

اولسيناوافي.الجسمعناء1منعضوفيمانلتنخموالفيال،الجسمفي
بالعدوىقالمنواول،الفارسيةبالناروس!اماانحبيشةالجمرةداءف!عومن

.(3)نبهالورا

ي!رفهالمالتيالطبيةوالموادالمقاقيرمنكثيراسيناابنعرفوف

.(4)بالعدد(076)ال!قاقيرمقهعددوبلعقبلهاليونان

سيناابنامشملالمبهةالمغاليقوحلالفكرواراحةالذمنولشصفية

.والغفسانالهداسةعللبفيالبدنيةوالرياضةالروحيةالرياضة

مطران،بهنامبولسغرينوريوسجد5سيناابنعخدالمعرفةينابيع،بحثانظر

المربىال!لمىالبمعجلة-(الموول)الارثوذكسللسريانوتواكمهاالمرصل
.؟958نيسان(33)المجلد-الثافيالجقء227-213ص

.".لو"،"ه!ح+"،لو:!حألي*أ!أل

.!طكمه""*لثم!(228)ص

الكباليالرحمئمبدللدكرر"الهـربالا!لباءنقانة+عنالابحاثسللة:افعلر
"(م1960-19،9)ال!ربيالعلصيالبمعسجلةلي

.(81)عى(2)مجلد!!!،5""سارت8دافر
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دراسة،الملومكاريخليفور!ملاالكاتب5نول!راصهـجورجأعرىوف!

،الميلاديعمثرالرابعالقرنفياميت!مالىبالخسبةالملماءأضهريينمقارنة

بشارىئمفجالينوسفبطليمومىشناابنتلاهثمأرسطوالاولىال!رحةفيفجاء
.(5)رشدوابنوبقراطالاكوينيتوماالقديسثمالايطاليالشاعر

المصلكةفيبلدالىبلدمنيتنقلج!لهمماسياسيةأعلاعسينالابنكانت

بالاحداثحاللةحياتهسيرةوكانت،الهندحدودحتىثرقاالممندةالا!ملامية

وال!نرينعشرةالسادسةبينوموالطبوحصلالعلوم؟كولفقدوالمفارقات

والفهم،والقيامىالحفن!يعسمانوالب!والحجةالذاكرةقويكان.عمرهس

فيترجمماعلىواعللعوالحديثوالففاللخةكتبوام!مظهرالقرأنحفد

اربعينللفارابيالطبيعةوراءماكتابوقرأواليوفانالفرسكتبمنزمنه

النلسفية،والمسانلالقضايامنعليهأبهموسامغاليقهعليهفتحتحتىمرة

والموسيقاوالريافياتبالغلكوشغفه،الالهيةالعلومفيمتبحراكانكا

.الاشعظيمالاوبالغع!يقافكانبيةالمساللغةاتتانهواما،مصروف

مميقفلسفيصوفين!ورعلىدلتوالالهياتالتصوففيقصاتوله

فيالعينيةفصيدتهليذلكلنايمتجلىكاعموفيةفلسفيةبنقعةنمعرهويتسم

:شمرهومن.النفس

بيتللكلبخيالكل!مريلترليبالعلومالنفسملب

زيتإقهوحكمةمراجموالعدكالزجاحةالنفسانما

ميتلانكتم!ظأانوميحيفانكاشقتانمي

متنقلاوالامراءالملوىبلاطني!لبيباحياتهمنمهماتساسيناابنتنى

(6)مؤلفا(335)مؤلقاتهوبلفت،وأصفهانومتانو!هرانبخارىبين
ومنها،ال!رببهباللنهعلم!همؤلفا!وأكثرماوبحثورسالةكنابين

الغارصية.ياللنةالئ!رفيالاخرىالؤلفاتبمنىوله،والمتحولالصحيح

"الافارات5و،النجاة،و،الحكمةلي8الشفاء"كنابعنف

مخها:بديمةرمائلوله-ضتىلنونفيورسالة،ذلكوفبر،هـالقانونو

ح،ء!.!8،3!:!!ض!هة*3!مصذ5(!ه4لهلأ؟د!لافى!!!ى-،
.(980)ص

صينا،اكن%لفات+تفراتيضحاتجورجالدكوركتابالمسد!هسهذ"كلداجع-6
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الطير،،ورصالة!وابسالصلامان"ورسالة"يقظانبن7حي"رصالة

.(7)وفبرما

!صرهحتىوملممعرفةمنالانساناليهتوعملماكلكآليفهوصملت

والثباتوالفلكوالكيياءوالفيزياءالرياضياتومنها،فيهماشالذي

هيرالى(المستحاثات)الاحافيرملمحتىواللغةوالفلسفةكلا!ملاوخراج

.(8)لك3

ثابتمالمليللزمنة!يقلاأنهفكرهبثاقبقدرفقدالفيزياءليواما

بسخل!نيوتنقبلالحركةبقانونيلماناستعلاعلفوبهذا،يتحر&لا

والوزنوالن!وءوالقوةالحركةودرسالفلكيةالارصادىن!ببوتام.كثير،

وفغة.ذهبالىالخسيسةندا!ملاتحويلامكانبنظريةيقبلول.الخوعي

لصهصابقةفيهاافكارهفكانتالموسيفيالايقاعمجنظريةم!رفنهوأما
.(9)وزمانه

التجاربقلىممتعداالطبيميةللفلهمفةنظاماوضعقدسيناابنوكان

لرنسيسقبلوذلكالغارصوالصلماليونانيالفكربينبذلكجام!ا،الملية
.(01)سنةبستمائةمارفيوويلياميكون

باللغةالفلانهعربيايعدوملشناابنحتيقةمنسارعلونيكساءل

.3(11)رموطنهمقرهالىبالنسبةشكياأدلارسياأوبيلاالمر

قانلا:ذلكمنويجيب

ويسو،العالرجالأعاظممنرجل!يناابنلانكلهذلكيهناهـلا
الملابماتضيعبرفوحلناتبينالفذةفثخصيته،اقليصاعتباركلعلى

في"سائ!ةكانتالتيالدسنأوالمرقأوباللفةعلةلهمابكلوالتصقيدات

.2ج،60صخلكانابن-7

ح،!قا.3!حمة:"3!*"ة!!!!(162)ص(الستةالابخحة)-8

.8ص2مجلد9"!ا!ة!!ارف6داش9

.د!ح*ف!ه!طه!ملأح5،ءممة!1مجلد،79ص-01

42-8ص21الص!د،يهىايق،مجلةفيهنهلأ!.لهلأنذلأه!مقالانظر-11

السابو.المصمكل149عىرسارطون
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كانفقدالملميوانتاجهجهودهمويهصخاماولكن،فيهاعاشالتيالبينة

فعليينوالبيقاليوفانكنوزوستماكلت!وومبقريتهشصلت،جام!اعبقريا

تمرضالتيالمؤثراتانفيمراءولا،اكتسبهاالتيوالممرفةالسلمعنوانيرب
مؤلفاتهواما،عربية،فارسية،اسلاميةهـكانتالعلميةبحونهليسيناابنلها

.(12)،ال!ربيةاللغةفيخالدةف!الم

وموسومة،ءلهاء!3"الئفاء"كتابميلهلسفيةموسرعةسيخاابنالف

الطبيةالمؤلفاتمكانوحلتقبلهاكانمافسختالتى،القافوى"هيعلبية

منيقللابماالعلبفي"مقدسهـكماببمشابة،القانونوظل،القدساءلدى

للقرونالطبيةالناحيةمنالمقدسالكتاب،القانون"يكنولم،ترونستة

.(13)ونصفبقرنبعدهوماالنهنمةعصرالىذلكت!دىبلفحسبالومطى

ومارسعلو1منطئمنستفيضفبث3ف!ء!ة5"الشفاء،كتاباما

وماالنغلريةالمعرفةمنكثيرةمناحعنبهتحدث،النفسوعلمالطبيعةوراء

والاقتعادبالاخلاقتتصلبحانا1تضنكاوالرياضياتالطبيعةوراء
الحديثة،بالاؤلموطونيةشأثرةصوفيةعمبغةذاتسي!ابنوفلسفة.والسياصة

وببنبينهالوفقأنسناابنارادفقد،وفلسفطرسعلو1،راءعلىتمنم!

والدين.الملمبينايالاملامتياليم

الاثرىاعظملهوكان5!د!3ةح*،*وسمياللاتينيةالى"الضغاء"ترص

بانهسيتاابنالىيشيرأتالىبيكونبىوجرا!حمماوللاسفتهالنسبمفكري

أرمطو:يعدالفلسفةفيالرئيسالمرجع

ى*!!ئلأ(فىهط!!ه!م"ك!*!4لأهل*،+!هل684ء("ح)

سيناابنمنجط،الشفاء"و"القانون،:العنلييئالمؤلفينمذينان

.(1()الطبيعىوالتاريخوالفلسفةالعلبفيصنازعفيرزميما

هـ(428-370-م1037-9801:حيات

.184!حصارطون-،2

.41-40صالمابقالمعدر-13

،2سجلدالحديثةالثانيةالبمة-(الأنكليزيةالنممخة)الاصلاسيةالمهـارت8دائر-1،

.(فونهرا:ةتلللاسا،سينامجنا.بحث)449ص
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بالقربافضنةقريةفي.م980هـ/370المامفي(1،)سيناابنولد

الىمنهماانتقلئمبلخأملمنابوهوكانالنهروراءمابلادمنبخارىمز،

منصوربنفوحالاميرأيامفي(الومطىآصياليشكستانبمقاطط)بخارى

-0361هـ/،28العامنيايىانبلادمنممذانررينةفيوتويى.الساماني
.قبرهالىيحجونممنكثناليومحتىويقورهضريحهيوجدحيثم1037

.منيسوربننوحللاميرعلبيباعينعثرالسابععامهوفي

:تالوحباتهمنشئهعنبنفسهيحدئخاصيخا،بنولندع

بننوحأيامفيبخارىالىمنهاوانتقلبلخأملمنرجلاكانابيان"

وولدتافشنةلهايقاليةقىمنأميوجتقوميشنخريةبق!لشعرفباواشتغلمخمور

وكملتوالادبالفرانمملموأخرتبخارىالىانتفلناثماخيوولدبهامخها
يقغىكانحتى،الادب!نكثيروعلىالقرانعلىتيت1وتالمرمنالعثر
بحسابوشومالبقليبيعكانرجلالىيوجهخيوالديواخذ،العجبمخي

بعيوكان.الخاتلي)بم(اللهعب!أبوبخارىجاءثم،منهاتملعهحتىالهند
أتصورمالىقالهامسألةأيوكاتمنهتعلميرجاهدارناابيوأشلهاينلسفة

.خبرةمنهعفهيكنفلمدقائقهوأماعليهالمنعلقفلوامرفقرات،منهخيرا

وكذلكالمنعلقعلمأحكتحتىالشروحوأطالعنفسيعلىالكنبأترأأخذتكأ
بقيةحلتوليتكأعليهستةاواثكالخمسةأولهمنلهغراتىس!يلق1كناب

الائكالالىكتهيتوامقدماتمنفىفتولماالمجسطيالىانتقلتثمباصهالكتاب

الناتلي:ليقالالهندسية

ص!وابهلكلابينتقىؤهماعلياعرضثمبنفسكوحلهماثراءتهاقول*

فكم،الكتابذلكأحلوأخذت،بالكتابيقومالرجلكانوما،خطنهمن

فارقنىنم،..اياهوفهعتهعليهعرننهماوقتالامرفهمامشكلشكلمن

.(16)النانلى

كوله:فيتابعسيناابنويستطرد

(278-268)عىالحكاءباخبارالملاءانجار-القفعلي:ترجمته-1،
جخلكانوابن(329-327)المبريابن،بع!وما239صصميبة1أبياثن-

.162-157ص

ررينةمنفراصضسمةوقب!لجرستانالليمفيقعةومي،فاتلة،الىنسبة)يم(
.الحوييالوتذلكذكركاول1

.269عى:القفطي-1لآ
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الطبيسمن،والشروحالنصوصيمنالكنببتحعيلاناواشثفلت"
وعرتالطب!لمفيرغبتفم.عليتتفتحالملومأبوابوصارتوالالهي

اننيجربمفلا،الصمبةالعلوممنليسالعلبوعلم،ليهالمعنفةالكتبأقرا

وقعهدتالطبعلمعلييقرؤونالطبفنلاءبداحتىمدةأقلفيفيهبىزت

يوصفلاماالتجربةمنالمقتبسةالمعالجاتبواب9منعلىفانفتحالمرفي
نىأيناءمنالرقتمذافيوأنا.فيهوأنافلرالفقهالىاختلفنلكععوأنا

المنطققراءةفأع!تونصغاسنةاءةالقىمليتوفرتئو.سخةعثرةست
اشتغلتولابطولهاواح!ةليلةنصتماالمدةمذهوفيالفلسخةاجزاءوجميع

تىردتقياسليالاوسطبالحدافلفرولممسالةفيتحيرت،لمفانيابغيرهالخهارلي

والمتعسصنهالمفلقليفتححتىالكلسبدعالىوابتهلتوعليتالجاكلال

والكتابة،ةءا!قلابوأضتغلبيلينالمراجواضعداريالىبالليلأرجعوكنت

ريثاالئرابمنقدحثربالىعدلتبضفشمرتاوالنومغلبنيفمهما
المسانلبتلكاحلمنومادنىاخذنيومتىالقراءةالىارجعثمقوتياليتعود

حتىكذلكأزلولم،8المنافيوجو!اليانفتحمنهاكثيراانحتىبأعيانها

وقراتالالىالحلمالىعدتثم،والرياضوالطبيعيالمنطقعلمحكعت1

حتىواف!هغرضعليوالتبمىفيهساافهمكنتفاالطبيعةبمدماك!اب

وأيستأفهمهلاذلكصعوأنامحفوفلاليوعمارمرةارببقراءتهمدت1

وقتحغرتيومانا1اواني.فهمهالىصبيللاكتابمقا:وقلتنفسيمن

متبرمردفرددتهعلينصرضهعليهيناديمجلددلالوبيدالوراقينفيا!صرا

رخيصفانهمذامنىاضتر:ليفقال.الصلمثافيقاثة.لاأنممتقد
نعرلابيكتابموافافيفاشرست،ثمنهالىمحتاجوعماحبهدراممبثلاثة)بييكه

ففتحفااءتهلىقزاعتص9وبيشيالىفرجمتلطبيعةابمدمااضكتابأفرليبيرالفاا

وفرحتالقلبفلهرعلىليصار!تأنهبسببالكشابذلكاغراضالوقتفيملى
صخةعشرةثمانيبلغتفلصا.تعالىللهشكراالفقراءعلىبنيءوتصدتفيلك

اليومولكنهأحق!مل!للذاىاذوكنتكلهاالملوآمذهمنفرغتعمريمن

وتعرفتوالديساتثم.شيءه!مبليستجددلمواحدفالملموالافضج9معى
الارتحالالىالنرورةودعتني.السلعلانعمال9سنشيئاوتقلدتالاحوالبي

ئسس)قابوسالاميرقصديوكانجرجانالىعخهاوالانتقالبغارىمن
وموته.وحبسهقابوسخذ1مذاأثناءفيفاتفق(وثممكيربنقابوسالممالي

فيوانشأتجرجانالىومدتعمعبامرضابهاومرضتدمستانالىمضيتئم

القائلةبيتفيهاقمبدةحالي

المشترلهكاع!م!تلشفلالماواسميممرلهليسعظمتلما

ابننيسالي)الشيخحكاهساانتهىهناالى:الجوزجانيعبيدةابوقال

بمنى(الجوزجانىاي)تا1اذكرالموفرعهذاوفي.نفسهمن(سينا

ررته.انقضاءحينوالىلهعمحبتيحالفياحوالهمنشامدتسا
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وفيرالمجسطيومختصر3القانوياولصمنفبجرجانمقاءررةفي:قال

نم.الدولةمبوابنهاالسبدةبخدمةواتصلالريالىاننقلنم.ذلك

فيالنظروتولىكدبانويهبخدمةفاتصلممذانالىومخهاققوينالىخرج

مليةالمسكرتشمويعثىاتفقغ،فتقلدماالوزارةتقلدسألوهثم.أسبابها

ماجعيعواخذواالحبمىالىوأخذوهدارهفكبسراانفسهمعلىمنهواثفاقهم

منننيهالىوعدلعنهفامنخقتلهال!ولةنسىالامبروساموايلكهكان

أصدقافهبيضدارفي(سيناابن)الشيخفشوارى.لمرضاتيمطلباالدولة

الدولةثسستوفيولما.ثانيةالوزارةوقلدهطلبهالاميرفعاد.يومابعين،أ

غالبأبيدارفيوتوارىعليهمفابىالشيخيستوزرأنطلبواابنهوبىيع

والنباتالحيوانكتابيخلاماوالالهياتالطبيعياتجيععلىأتىومناكالعلار

الملكتاجفاتههاليهالمسيريعللبصاالدولةملاءوكاتب.الشفاءكمابمن

فأخقوهأع!افهبهنىمليهتل.علليهفيوحثذلكعليهنكو9وبمكاتبته
فيها:قصيدةهنادوالأبردجانلهايقالقلصةالىوأدوه

الخروجامرليالشكوكلتراهكماباليقينلؤلي

،ممذانالىوحملسجنهمناخرجئمالقلعةفياشهراربعةسجيناوبقي

الصوليةزيفيممهوغلامانوأخرهوأنااعفهانالىمتنكرامنهاخرجنم

والاعزازالاكرامالدولةعلاءمجلسفيفصادتاعمفهانالىوعملناأنالى

.6كثيمنا&كتباوصخف.مشلهيسضحقهالذي

القوىلهوي(!يناابن)الشيخوكان5:تائلاكلاءالجوزجاقيويثابع

سببوكان،مزاجهليذلكفاثرواغلباترىالشهوانيةقواهوكانتكلها

اثماني،واحديومفيننسهحقنبىنهملىعهولحس،لهمرفىقولخجموته

يتبعقدالذيالصرعلهومرضسحجبهوظهرأمعانهبعنىفتقرحمرات
نفسهيمالجيقلنلم،القيامعلىعدرلابحيثالغسفمنوعارالقولنج

الممالجةامرفيالتخليطويكثريتحغن!لاذلكمعلكنهاثيعلىترحتى

الدولةملاءقصدفم،الوقتكلويبرأينتكسوكانالبرءكلالصلةمنيبراولم

وعلأنالىالعلةتلكالطريقفيفماورته(سيناابن)الشيخممهوسارمتان
مداواةفامولالمرضبدفعتفيلاوأنهاسقطتقدقوتهانوعلمهمذانالى

عنعجننقديدبرنيكانالذي(الطبي!ةأي)المدبى،بريقولوأخذنفسه

ربهجوارالىانتقلغأيامامذاعلىوبقي.هالممالجةتنفعفلاوالآنالقدبير

ثصانسنةفيمرشهوكان،سنةوخمسينثانياعرهوكانانبهمنودفن

بعضهم:قالوفيهمجريةواربمانة4!شرين

النراتكلحكمهولاالطبعكمهمنالرنيسننحما

المؤترأبحات-193-
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(16)8النجاكتابنجاهولاالموتالممنالثناءشنا.ما

:تال،الصوليالخيربى1بنسيداباعديقهبهااوصالتيوعيتومن

ولتكن،ونلامرهاعشباركلوباطن،و،خرهلهلهكرأولتعالىاللهليكن"

مسافرا،يديهبنالمئولعلىموقرفةوتمها،اليهبالنظر.كحولةنفسهعينه

.(17)،الكبرىربهآياتمنفيهوماالاملىالملكرتنيبعقله

الطب:لىنونالفا

المؤلفات1كثركانوربما،عظيموتقديىبالفدحرمةسيناابنلقافوتكان

زالمااذاعللاقابراستهاال!المعنيالتىالمؤلفاتالىبالنسبةأمصيةالطبية

منهجيةملعيةودراصاتويراصتهالعلصاءبامتاميحظىيومناحتىالقانرن

الاسلاميةالبلادفياليغليةآثارمالهاالتيالطبيةالكتبأمهاتمنومودقيقة

.الاعلباءبآميرلقبحيثبالغىولي

والتبوبالتخظيممنالمرباليهوصملط!صةالقانونكتابوبلغ"

انكبالتيالطبيةالكتبكمر1كانوربماالمربيةالتآليفروعةوموالسلص

والتقسيماتبالجزنياتب!لاالامشاماليهويعود،العلماءدراست!اعلى

.(18)،وروبا1فيالوصطىالقرونفيالكلاسيكيةالدراساتسادتالتىالفسعية

الئانيالقرنمنوممارصتالطبلدراسةالرئيسالمرجعالقانونولبث

اللاتينيةالىالقانرنترجمسنواول،.عشرالسابعالقرنواخر1حتىمشر

م1871و0151عاميبينوذلك(مونيالقس)الكريمونيجيراركاملةقرجية

الترجماتمذهأفلبوكانوالناقصالكاكلمنهامرة(87)القانونقرجموقد

وجتوبوايطاليااسبانيافيوذلك،العبريةالىوب!نمها،اللاتينيةاللفةالى

كانالقانونولكن،مضبوطةدتيقةأغلبهافيالشرجماتمذهتكنولم.فرنسا

لخايغلصكما،بالطبتعنىالتيالجامعاتجميعليالرفيسةالدراسةيشكل

.(19)فرنسافيموفبيليهجامعةفيالطبلدراسةقصليصبىنامجثدم1لي

-؟6

-؟7

8،-

9،-

سين!.بناشلفات(ممش3والنجاالضفاء

،278-268ةص125لحكماءبأضبارالملاءاخبار،ةالقفعليابن:انظر

.329-327:عى،الدولشتصستاريخ.؟المبريابن

جله،،المربمند1ءالاعلبثقافة.ةالكياليالرحنمبدالدكشور:انظر
.(33):ص،1960لمام(35)مجلدجبيالعسالملميالمجى

.134عى.العلبفيتارسجق.:صنجسفارل

.(،4،9)ص(3)مالاسلاميةفرا!ملانىةدا

-،19-
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المرييةباللفةطبعانهالغاثونأحرزهالذيالمظيمالتقديىملىيدلناومما

امتباتبعنىفيمحفوفلةالخسخمذهض!بزالتومام1593العامليروميةلي

فخم.مجلدليومي.النرببلادوليالاصلامية

والعلاءالاعلباءض!بانالعربيةللنةوحبهمالاوربيينولعمنبلغوقد

معلالعةذلكمنمادفينصعوبثهاملىالعربيةاللغةيمتعلمونكافوااوروبافي

المترقبلادليللقافرت!لبعةواممالاصمليةبلفتهاودراستهاسيناابنمؤلفات

.(م1877هـ)1294عامفيبولاقطبعة:ص

وأحكام،والعليالنظريالقسمفيالعلبقوانينعلى،التانون"يمشل

ولا1بتدافا،عنموبعضوالواقصةلامراضافيثمتهائياجزفيثمالمغردةيةالادوقوى

الىوقسمهللمعالبةالكليالقانونئمالجزئيةالامراضثمالاعن!اءبتشريح
كتب:خسة

الطب.!لممنالكليةالامورلي-1

ألك!(!2،"ألك!مف!هكه!ء،صه!"ط!؟ء"ح3،5المفردةالادويةلي-2

.القدمالىالراسشئيةالجقالامراضفي-3

والاعراضكالحياتب!نموتخشصلمالتىالجزئيةالامراضفي-4
وفيرما.

.!ع!ض!ن8يةالادوشبفي-،

الدينعلاءالننيمىابنصرحومنهاكئيرةشروحالطبفيالكلياتولكتاب

وساهواختعرههـ.687سنةالمتوفىالضافعيالقرضيالحشمبنعلي
.(201الموحق

والثجاربالطبيةالحالاتتصفوملاحقذيولللقانونكانافه:ويثال

حتىأشعلىلهايعثرولمففتالملاحقمذهولكن،صيناابنأجراماالثي

.(21)الآن

:ةي!يعلا8القصيد

ومعللمها:العينيةالتصيدةأما

.استانبولطبعة(216)ص/2/سبلدالظنونكشف:خ!يفةحاجي-20

.(8)مى(2)مجلدقشيبزمعارف6فردا-21
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ونصثعتمززت،ـهورلهاءا!رلعل!اخهاليكمبكلت

فيهااوضحوتد،النفسانيوالاثراقالنلسنيالمشرميونمنثى
تاكلفاذا،غوضمنيكتنفهاوماالانساتيةالروحأساربعضسيناابن

جلالمنخئعونواميمىمتكاولنظاممنيحويهماودقةالكونمظصةالافسان

الذيالكونموجوداتاكملفينظرهاممناذاسياولابعهاوكمالاه!حور

قلباهي!لنبناللهحملهوقد،الانسانوموألا،تقويمأحسنفياللهخلقه

الذيالاعلىالكصالليبلغالاجسامسجضوراءماالىبشاعهينفذوفكرايعثل

الانسانحقيقةالاالروحوما،الماديمنعرهفناءبعدخالداليكونبؤمله

.الخالدةوذاكيته

عالمخاالىمبوعلهاوصالدوححتيقةم!سفةفيحارفقدسيعااثنواما

نعبر،الغاقضوالامرالمكنونالسرمذااسشكناهيحاولكانولكنه،المادي

منتنزلتالتيالروحمن،والسلامبالوداعةالمتصفةالحامةوميبالورتاء

الفافيبالجسمواتصلتالماديعالمهفيالانساتالىومبطتالعلويالحالم
كالخة.رثافيةلحكمةفالنته

والروح،والجسمالروحبينبالوساعلةلتقومالنفسالانسانانمنحولف

الجسعانيةللاعراضدافعامصرضةنيالنفسما1و،المادةاعراضت!ثرعالا

ذلك،فيرالىومرضو،لموحزنفرحمن

يلمع!للهكاتانطويلمبالعصكالقبرقمانها

المنالةق!زعمتسلمة،9المادأعراضمنمةمنقدانعافتبقىالروحواما

.الابعارتدركهاولاالايديتسهالا

اولعتدالمهجرياللبخانيوالكاتبالشاعرجبسانخليلجبرانوكان
أرانهبعنىمنهاواقتبستاشأينابهاوتاشئ!ديداولماالحينيةيالقصيدة

:تال،الفلسفية

ميوليالىوافربمع!قديالىأدنىقصيدةالاكدموننظمهمابهينهـليس

وضعقدالنبيللاالقميدةمذهلي.النفسليسيناابن6قميدمنالنفسية
منخيالهيلازمماوأعمق،الاتسانفكرةيىاودماآبعدالرئيسالشيخ

التيوالنطرياتالرجاءيثمرماالتيوالسؤالاتالمعرفةتولدماالتيالامانى
عمدورالغرائبمنوليس،العلويلةوالتاررتالمستعرالتفكرعنالاتعدرلا

ناالخرانبمنولهكن،زماتهنابفةوموصيناابنوجد)نعنالقميدةه!م

الهيرلى،ومقاياالاجسامأصارسشقصياعصرهعرفلرحلمظهراتكون
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المعفولاتمكنرناتوادرا&المادةعلريقعنالروحخفايابلغتبهفكاني

العقلحياةموالعلمأنملىنبرابرمافامذهقصيدتهفجاءت،المرنياتبراسطة

النممورالى-المقليةالنظرياتالى-العلميةالاخ!ياراتمنبصاحبهبتدرج

.،اللهالى-الروحى

تدكرهمتفىقةمقاطعالفسبيينشعساءكبارنظسهماالمطالعيبوقد

ثليالضاعرأقوالوفيالخالدةنكسبيررواياتنفي.الساميةالقصيدةلهده
تفمقدالرنيسالشيخولكن،يانلهامابراوننغرا!ثأوغوتهوكاملات

ملىمتقطعةبصورمب!ماواحدةقميدةليفوفع،8عدبغرونمؤلاءجميع

ويجعل،ت!دهحاءتالتيوللمصورلسهنابفةيجملهماوتا،مختلفةأفكار

.(22)مونوعوأبدعاثرفلينظمماو)شرفأبعدالنضىليتعيدته

.21938فسلس1316ص(93)مجلد(معر)،المقشطفمجلة،-22
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سيناابنمصر!

لاخوبمعمود:بقلم
الآداب-كليةحلببامعة

منهـ(428-370)سينابنافهعبدبنالحسين،عليابو.يع!

المؤثل،والاسلاميالمربيتراثخاليالمبدمينوالمفكرين،البارزينالاملام

،ة!عافوالفلسفةانطبفيبرزوقد.واللغويةوالادبيةالملميةجوانبهلتعدد

،تارةالرئيىبالنميخولقب،الاطلاقعلىالاسلامفلاسفةأمظمعدحتى

صيناابنيجعلخالدووسام،رفيعلقبومر.أخرىتارةالرئيسوبالفيلسوف

بينجعلاق،جعهوريتهفيأفلاطوناليهطحالذيالفيلسوفبالحاكم1!ئمب

مما.والسياصةالحكمة

الطبي!يةالعلومفي-والفلسفةالطبجانبالى-سيناابنبىعوقد

والسياسة،،اللفةفيألفكا،كنيرةمؤلفاتذلكفيوله،وفبرماوالريافية

..والنباتوالحيوانءوالموسيقا،والارصاد،والاخلاقوالتصوف،والتقسير

الممروفةالثقانجةميادينسنميدانايشر&يكدلمانهقلناانيانخاليولا.الخ

عددبلغحثى،محتذيالاومبتكرا،مقلدالامبسما،فيهالفالاعصرهفي

رصالةبينما،وسبعينوسبعةماثتيننحووالمخطوطةالمطبومةمؤلفاته
الينا.تعلولفقدتالتيآئارهمدا،(1)وكتاب

رويتوت.مكثرايكنلموان،اينماتامرا-كلهذلكالى-وكان

النيبوفي،ةوالخمسالشلنيفظعها(2)مقطوعةأوفصبدةوعشرونبنعله

النفسمنفيهماتحدتالتيعينيةقصاثهوأشهر.والدنيامدوالقوالحكصة

نتابيخاالسماءمنعليخاتهبع!ورقاءحامةصورةليورصمها،يارمقحديثا

ومعللع.البصيرةتفوتلاولكنها،البعرملىتخفى،لعليفةوغلالة،ثفيف

ةالقمميدةقلك

عننقو-وززعتذاتورلاءالارلهعل!امناليكمبطت

شبرهعولمسنرتالنيوميمارىمقلةكلمنمعجوي

الىوتىجموماكتبهبيضلهدرسوا،سيخاابنمكانةالنربيونمرفوقد

مظم1يعدالذي،العلبفي(القانون)كتابهسياولا،مراتمدةلفاتهم

موسوم!نهو.كافةالطببفروعواحاعلته،مادتهلغرارة،الطبيةمعنفاته

.الميدانمدافيكاملة

**
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علىبنفسهاولماالتيالقاتيةسيرته:صيناابنأثار31منأنكل

والثلاثينالثانيةفيومو،جرحانفيالجوزجانيمبيدأبيتلميذه
تدرجشهرشهبأتحتىولادتهمخذ،حياتهمنضطرافيهاووصف،معرهمن

،البلادبينوتنقلهالاولىدراستعنفيهاوتحدث،الناسالىطريقهماو-تاخذ

مذهسيرتهيمللمولكنه..المبكرعبقريتوتفتح،أصاقذتهبمضوأساء

الجوزجاني،قلييذهأكلهائم،حياتهمنمعيخةمرحلةعندفيهاوقفبل،كاملة

الىمضيفاهـ،428سنةأستاذهوفاةحتىبهاواستد،ؤلازمهبهاتصلالذي

خصسررةلهصحبتهخلالالرنيسالشيخأحوالمنثامدهماالسيرةاعل
صاولا،تولاماالتىالمناصبالىواثار،ب!كمنصنفهرما،سنةومشرين
وآلات،عالجهاالتيالعلبيةوالتجارب،شابهاوطىءالتىوالبلاد،2الوزارة

اليهما.يسبقولموضعهاالتيالرصد

بانفسم،حياتهمسيرةدونواالذينالاواشلملماننامنواحدسيناوابن
لنفسمبينمنيعتحالفنمقالان،راثاو1ذلكفيبعايكنلمولكخه

مختلفة:اممعندنتىوطرانق،متبايخةصورلهكافتثمومن،عامةالافسافية

وكذلك،فانواليو،والفرس،القياعرةوبعض،الفراعنةعصورفيكالمصريين
وكتاباتهمفقوضهنمب!غىاليناوصلتالذين،بيةالعسالجقيىةليالم!ينيون

"(3)كةلفا

لهنجوانبنثسواالدينوملعائهمبالعسفلاسنةمنمددالشليدتىائناوني

منها،متفرقةموافعوني!المخشلفةورسائلمك!ب!أبوابفيالذاتيةسيرمم

الىاقربأوكاملابناءمنهاويقيم،نمشاتهايلمانالباحثيستطيعبحيث

كلكل،واثاراتهمشؤونهممنيتخاولرفهليصايتفاوتونومم.الكصال
الغاعة.علريقثه

بخلانهليهـ(2،5-)الجاحنل:المنمارمذاليسيناابن!بقوممن

خائروالقالبصانرفيهـ(041-)التوحيديحيانوأبو،وغيرمماوحيوانه

فيهـ(،56-)حقموابن،..والمؤافسةوالامتاع.الوزيرينوأخلاق
..الحماتةطوق

التياجمالتسخلاللي،منهابوانباو،الداتيةالسبربمنىووردت

مثل،،الاعلباءطبقاتفيالانباءعيون،كضابهفيأعيبعه)بيابناثبتها

مناعمابهعارسائلهاحدىفيتحدثي!لاهـ(260-)اسحاقبنحنين

اعلباءأشسارمنالمداوةناجوهالذينخصوررايديملىوالداتالمحن

هـ(430-)الهيثمابنومق.الحاس!ينوالظالمين،المشهورينزمانه

الاوانل،ملومالىانصرافهفيهادكرمتالةلف1والذي.سيناابنمعاعر
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انفلاتهمحاولةو!ثرح،الملومتلكليوصنفهصشهوما،الفلسفةسيماولا

.(4)اليقينبىدالىالشكمقالمن

م!ارجفيمتدرجاسبيلهواتخذ،الخامىالقرنبمدالفنمذاا!شفافىئم

الحديث.المعرحتى،والتطورالرقي

***

بلدانمنعدلىفيسينالابنالالفيةبالذكرىالاحتفالمنهماسبةاليوموتأقي

ذلكالىدعتأنبمد،عشرالخاصالهجريالقرنبفدوممصحوبة،الحالم

ما!لاسؤترماواتخذ(اليوفسكو)والملوموالثقافةللتربيةالعالميةالمنظمة

.أ5)لكبلقرارا

التيالشخميةالترجمةتلكمعالماحياءلناتاحت9كريةمناسبةومي
طويلادمراوبقيت،البارتلعيذهؤ؟كملها،بشفسهمهالفيلسوفمفكرنااملاما

الذي،سيناابنلذكرىالاولالاافىالمهرجانفيحتى،النسيانمعلاويفي

العنايةمنالكتابمذاوخلا،م1952سنةالذمبيكتابهو!لبع،بفدارفياقيم

بها.التنويهأوالسيرةبشلك

الذاتية:السيرمنغيرهاالىبالقياس،كبيرةأمميلالهدهـالسيرةانملى

بالخصبتنبغى،فنيةسيرةميوانا،فيهروحلاجافاليا1سرداليستفهي
والاجتعاعيةالسياميةالحالةمنبجوانب-ايجازماعلى-وتتحفخا،والحياة

نومهوفي،ولهوهه!جفيبرصيناابنحياةلخاوتفصل،.معرئذوالعلية

الرئيمىالمئيخعورةكلهذلكفينجدبحيث،ومناظراتهابحاثهولي،وسهره

طريف،وحبك،متلاحمتفصيلفي،عجيباتلازمامتلازمتين،مماعرهوصورة
تاربخيةوئيتةفي،اليهيسبقولمبهانفردجمعاوالامتاعالفافدةلهننجع
الشك.اليهاب!يلا،حجة

منذالملمتحصيلفيدؤوبا(عليابا)خلالهامنشى،حيةسيرةانها

التىوالقرىالمدنوالى،الاساتذةمنلهتتلمذمنالىوقتعرف،يفاعته

يةعبقسمنتؤنسهلماوتمجب،نادمهمأوبهماتملالذينوالامراء،تقاذفته

المشكلة.ئلوالمشا،الملميةالمعضملاتحلعلىوكدرة،تة

قرينةمخاكوالسياسة.والشعسالادبجانبالى،وحكمةطبالسيرةفي

عليكتعللكلهنلكوراءومن..البناءلياللغةصنووالفلسفة،الاجشماع
.والهنلاللهوض!ببساعةقلبهيروحأنينسلاالذيسيخاابنئخصية

باعذوفيهاومو،كبيرحينالعلبيبفوس!يفلانلكعندلها،اللغةحتى

تليذهـبنهضالذيومو-سيرتهمنالثافيالضعلسفيوردنقد.علويل
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علي.ابىلدىالجانبمذاعقعلىالدلالةبالغعلسسفخبر-الجوزجاني
علاءالاميرحضرةنيالجبانمنصورابااللشويوالعالضهمجلساأنذلك

فافبرى،حنرهبما!ميناابنفيهاتكلممسألةاللفةفيفجرت،بهذانالدولة

وحكيمفيلسوفلافه!اللفةميدانفييجولأنفيوي!جقهها!حتيمنمورأبوله

التممقعلىمميناابننانكب.الرفاينالمااللغةمنيقرأولم،فححسب

فم.مثلهايتفققلما!لبقةذلكفيبلغحتىكتبهادرصعلىوتوفر،فيها

على،ال!اليالنطمنكتبوثلاثة،بالخريبزاخرةتصاثفلاثالف
مجلدفيكلهذلكوجمل،والمابي،عبادبنوالصاحب،العيدابنطريقة

منصورابيعلىوعرض،القدمعلابععليهسبدوحتىجلدهاخمقكأ،واصد

كثيىعليهفأشكل،الصيدوقتالعحراءفيبهظفسواكتابانهملى،الجبان

الازمريبي!هتك،اللفةكتبمننيلكمراضععلىمميخاابنفدله،فيهمسا

معتذراوتنصل،ذلكعلىحملهوماالشيخحيلةالىمنصورابوففطن.وعيره

اليه.
**.*

احدنىنسمعلم،الذاتيةسيخاابنلسيرةالفائقةالامصيةمنالركأوكل

صحيحاعليانئرانشرماو1،ستقلانصهاحققانهخاعمةالضادأبناءمن

والمراجعالمصادرمنعددفيالخمىمذاتوافرملى،الحديشةالتحقيققوامدوفق

خاعة،عخايةالسيىةبتلكعخواالغربيينالمسششرقينأنحينيا.المتداولة
عهداوأحدئهم.نسيةوالفسنيةوالالمايةالانكلبزا!يمولا،لفاتمالىوترجوما

.(6)("هنلذ".ىم!ا!ه:غولمان.ا.وليم)الاميركيالمستئرقذلكفي

فنقوم.المكللهذامعاننتدبانملىجحافربوالاستاذحدانيماومذا

اليهالوصولأمكنناماعلىممشمدين،دقيقاعلياتحقيقاالسيرةفعىبتحقيق

بينلننع..والبلدانوالانسانالتاريخكتبسيماولاالمعادرمخثلفمن

تتناول،مفيدةوتعليقاتب!ئروحصحوبا،مضبوعلانصاالضادأبناءأيدي

فيوردتالتيوالامكنةبالاعلاموالتمريف،الالفاندمنالتبسماتغسير

كمرما.وما،النعى

التراجم:كتبمنفئتانفهي،ومظانهاالذاقيةسيناابنصيرةمصادرأما

للبيهغيء:كنبنلاثةومي،كاولالسيرةنعيأوردتالتىتلك:الاولى

أص!يبمة.أبيوابن،والقفطي

اضتصاره-ملى-ومو،للسبرةمخمعرانصاقدمتالتىتلك:نيةوأ
الادبافةونخن،خلكانلابنالاعيانونيات:مثل،جوانبهابمضبنير

.للبخدادي
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ثلاثة:نهااقلتالتيالمصادرمذهمنالاولىالفنةمناوممنا

الاعل:فيهس!او(الاصلامحكماءتاريخ):زمنااقدمهاومو،أولها-
،فندقبابنالمعروف،البيهقيني!لالظهير،(7)(الحكصةصوانقتصة)

الكتابمذافيالسيرةرويتوقد.(م1169هـ/1،56سنةوالمتوفى
صمغحةوعمثريناحدىفي،وفاشهحتىسيناابنولادةمن،الخائببنسمير

(2،-72).

نىرجلابوه5:التاليالنحوملىالكتابمذافيسيناابنعيرةوتبدأ

الحعيدالاميريام1فيبخارىالىوانتقل،والممالالكفاةمنبلخاملرجال

.،الخ..بالتعرفواشفل،مخصوربننوحالمنرقملك

وما،لنفسهعليأبوكتبهعاهـنسختةبقولهنندقابنالمؤلفوختمها

."وجودهمدمضرورةتىكتهمكتوبغيرمخهاانتسختالتيالنسخةفيكان

كتبهاعليكردحمدالمرحرمالمحققعليهااعشمدالتيالخعليةوالنسخة

امتلأتولذا،يخطومايىسممايمرفلاوموهـ،1150سنةأعجميفاصخ

وفيها،والتاصيروالتقديم،والشحريفبالتصحيفوثحخت،بالاغلاطالنسخة

غوامنها،وحلققويعهافيعشكورةجهودامحققهابذلوقد.كثنةثفسات

منيكونقدعاسةالمففيواعتذر،ضهوماليأتياننمىفيتصر!ماوكشيرا

.الاسبابساعدتما،العوابتحرىلانه،وثعخمذ

جمالالاريبللوزير(الحكماءباخبارالملعاءاخبار)كتاب:وثانيها-
حقئ:علبصتانالكتابوليذا.(م1248هـ/646-)الغفعليأالدين

رص!خمومو-الحكاءتاريخ5:مخوا!اوجعل(ليبرت)المسثرقاولاما

الحكصاءباخبارالملماءاخباركتابمنالملتقطاتبالمنتخباتالمسمىالزوزفي

المستشرقمذااثاروت."القفعلييوسفبنعليالحسنأبيالدينلجمال

مذهتكونأنورجح،القفطيالىنسبتهصحةومدىالكتاباسم!نتساؤلات

بهذاوقام،اليخايصللالذيالقفطىكتابمنمختصرةصنهالمطبومةالنسخة

فيالطبعةمذهنشرتوقد.القفعليإ8(الخعليييمليبنمحمدالاختصار

ببغدادالمثنىمكتبةمنالشصويىبعلسيقةثانيةعدرتثمم19!3سنةليبزيغ

.الاخيرةالسنواتلي

اخبار)هـبمنوان1326صنةمصرليعدرتفقدالاخرىالطبمةأما

علىممتعدا،الخافجيأمينمحمدبتصحيحهماوعني(الحكاءبأخبارالعلماء

المحفوظةالخطيةالثلاثالنسخعلى-يقولكا-اياهاومغابلا،ليبزيغعلبعة

فيتيمةشيناذايصنعلمالخانجيأنوالحق.ب!عرالخديويةالكتبدارلي
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تصرفافهسوى،الاربعالنسخيينالمقابلةفيجهدادتىفيلولا،مذهطبمته
معناما.معرفةفياورسهاياالصوابوجهلهيتغحلمالتيالالفان!ض!بلي

المائة.د!بعشرةالثانبةالصفحةعندققف-فدرتهاعلى-وتطيقاته

محققهالان،اتقاناوأكثر،وافبطأوثقيغليبنعلب!ةكاقتمناومن

الطبعةملىاعتادهجانبالىخعليةنسخعدةعلىاعتدت(ليبرت)الاصتاذ

بجهدقاموف.أعميبعةأبيلابن،الانباءعيون،لكتاب(مولر)نئرماالثي

يسلملذلككلعملهولكن،الاعكلولبينوالمقابلةالنعىقحقيقفيملعوس

تطيعنلمافهالىمذا،والتقويمالنبطفي،والهناتالمثساتبمنىمن

والامكنة.يالاعلامعرفولا،والتعليقحرث!لاب

يغليبنطبعةفيعمفحةمشرةبضعبلغتالقفعليكتابفيسيناابنوصيرة

الجوزجافيتلميذهملىعمدرماالرفيسالنبخأكلالتيومي(4آ413-6)

بلخ،املمنرجلاكانبي1ان:بقولهوتبدا(417-413)المشكلمبضمير

واتصل،ج!جانالىوعدت،:قولهوآخرما،الخ..بخارىالىمنهاوانتقل
القائل:مجيتفيهاتصيدةحاليفيكشات9و،بيالجوزجانيمبيدأبو

المشترككاعدمتلمنيفلالماواسميمصرلهليسمظمتلا

حتىالفائببضمميرستاذه1سيرةالجوزجانيبه1كملففالآخرشطرهااما
بقوله:امابو،تهوفا

حكاهماانشهى!ناالى:الرئيىالشيخعاحبالجوزجانيعبيدأيىقال،

حالليحراله1منشامدتهمافا9نيكر9الموضعمذاومن:قال.ففسهمن

.،الموفقوالله،ورقهانقناءحينوالىلهعحبتى

اع!يبعة،أبيلابن(الاطباءطيقاتفيالانباءعيوت)كتاب:وئالثكا-

تو.(م1269هـ/668-)الخنرجيالسعديالقاسمأحدالدينمرفق
والثافية،(تحقيقبلاهـ)0130-2991سخةمعرليالاولى،مراتثلاث!

،م1884سنةكونسبرجفيوطب!ت(ملر)الاسناذبنحقيفهاعنياوربية

افياصم1965سثةبيروتفيالثالثةالعلبصةأخيراونلهرت.الوجردفادرةومي

شويلاوموامشها،والشحريف!بالتصحيفمحشوةومي،رفاارتقالدكتور
المهة.الامورمنكنيراتففلانهابل،الفليل

فيوردممافصهاليجداقريبة"الانباءعيون"فيسيخاابنوسيرة

لسانكلاملاءالاولئعلرماروايةحيثمنوكذا،للقفعلي"الحلصاءاخبار،

الغائب.بن!ميرلهاالجوزجانيواكال،المتكلمبضصرنفسهالرئيسالئمميخ
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ومقعل!اهـوكصائق،سينالابناقوالا6بالسرالحقاع!ببعةأبىابنأنالا

منها.مبيداباناتمامع،الترجمةبهاكولشعرهعن

***

كاملة،مليلابيالذاتيةالسبرةلناحفظتالتيوالمظانالمصادرميتلك

خطيةبنسخنظفرأنمنيتنا1وكافت.لهاع!حيحتعىتقديمالىودفعتنا
اليه،والاعلعنخانالنمىقوئيقزيادةالىأرعىمذالان،تحقيقهاازمعناحين

-قصيرةالزمنوفسحة-امامنايكنولم،معلويةبقيتالامنيةمذهولكن
يكونأنيكنالتيالمصمادرتلك،السيرةمصاررمنذكرتهماعلىالامتمادالا

الاصولالىالعودةعن-ماحدالى-مفنيا،الخطيةاعولهاوتعدد،تنومها

المحققينافاضتللان،الكالمنجداقريبلامرتبةالىالعملوموعلا،الاولى

الاستفادةعندئذفامكن،اصكافاتهحدودفيكل،مشكورةجهودابذلواالسابقين

وكل،متينساس1علىفتعليتبنيجديدةجهوداليهامخمافا،الجهودتلكمن
..للؤخىالاولتركوكم..الآخريضافرمنها

علبعلافيوردالذيالنصعلىسيناابنصيرةتحقيقليامت!ادناوكان

كتابأقدملافه،للقفطى(الحكماءبأخبارالعلماءاخبار)كتابمنليبزيغ

هـميونب!دهويأتي.عكلاحبهالسانعلىالمشكلمبنمميرمرويةالسيرةفيهوردت

،بي"ابنيتاخرلااذالذمننيويقارب،الروايةفييعلابفالذي5الانباء

تقريبا.قرنربعمنبلأفرالقنطيمناصميبمة

،السيرةنعىفيالبيهقيمؤلفهتعرففقد،الاصلامحكماءتاريخ*اما

وما،نفسهسيناابنملاه1مايينتعييزبلا،الغائببنيركلهارواماكسا

عبيد.،بوقليذهكتبه

موفمحة،ثروحالىفيهاالنمىافتقارليهب!شنتالثلاثةالكتبمذهأنملى
ليوتحتاججداكثيرةوهى،والامكنةبالاعلاموقمريف،6ميسوتمليقات

،الذراعحبلملىالقارىءمنلتكون،دقةالىتقيي!ماوفي،منايةالىنبعالا

النمى.منالتمكنالىالوحيدالسبيلمووذلك

فيالمختلفةاه!صوضبيننقارنأن-السبرةتلكنحققونحن-حاولناوت

ومددنا..،المنام!بةوالت!ريفات،الضروريةبالتطيقاتوفزودما،مظانفا

ملىاعتمادنالي،منهانفيدآخرينأصلينأصيبعةابيوابنالبيهقيكتابي

اللبس،وازالةالتقويمليبعضاب!ضهام!خيالثلاثلاالممادروهقه،التغطينعى

،والمضممونالمعنىلي-جداتتقاربهيبل-تتفقتكادمجمرعهـاليومي

.والعباراتالالفان!بعنىلياختلفتوان
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الىنشيرأن-الاصولتلكتقاربعننتحدثونحن-المفيدمنولعل

:الموفوعمذا!نبسببتتصلالتيالقضايابىز1

كافتسيناابنوفاةت1على-قتفقوالاصولالمصادرتلكأننيلكمن-1

سيناابنانيؤكدوجهورما.(م1037)لسنةالموافقةهـ(428)سنة

منهاقليلةوقلة.هـ(370)سن!ولادتهفتكون،ماماوخمسينثمانيةماش

صنةولادتهفتكرن،ماماوخعسينثلاثةعاشأنهالىتذمبصيبصة1أبيكابن

بربقولهموالخمسينالثانيحياتهسنيالىالاولونرمقوت.هـ(375)

مذاويصبح.بئعانوالحاء،بخعسينالنونلان،الجملحسابفي،نح"

.(9)بثلا:والجيم؟هـنج:الآخرينعندالرسز

الذاتية6السيرعلىسيخالابنتىجمففييقشعرلاعميبمةابيوابن-2

مختلفةنصوعما-ذكرنا-كمااليهاأفافبل،مريدهوكلهاعنهرويتالتي

مؤلقاته،منيديهبينوقعمابتعدادوختمها،شصاره1وسيناابنأقوالمن

.جداكنيرةومي،سيرتهتكعلةفيالجوزجافيعبيدابوائبتماغير

لمالسيرةفيبأمرين،الاصلامحكاءتاريخ"البيهقيكتابوانفرد-3

،الممادرئرسافييىدا

وتصدق،وتاباغتنل،-موتهقبل-سيناابناننكره:ولهما1

غلمانه،واعتق،اربابهامنعرفهمنالىالمظالمورد،الفقراءعلىمعهبقيبما

.(01)،أيامثلاثةكلفيختم،انالقسيحف!وكان

:عنوانقحت،يهوختصها،السيرةاخريالبيهقىساقهخبر:ولانيط

بعد،صيناابنعلىغضبالدولةعلاءالاميرأنخلاعشها"عجيبةحكاية"

وورد،وملابسهنيابهغيراتبعداصفهانشفهسب،خواعهمنمذاكانأن

نفسه.ملىبنفقهشيءممهوليس،مرقعةوعليه،المتصوفةميشةنيالريعلى

واحداالناسيطالعوكان،قوتاو1مرترتايبعساهطانفاالسوقفدخل

وقد،دارهبابكلمقامااشخذنلريفنابعلىاطلعحتى،واحدد!ي
تفسةمذه:لهاففال،(11)نفسةامرأةفارته،كنبرخلقعلبهاجتمع

نعم.:نقالت.رانباتخاولوقد:الشابقالغ.بذلكلهاترت.يهودي

مي:المراةفقالت.الارضمنمنخفضموفعفيالمدينةفيدارع:فالثم
كذلك.

انت:وقالاليهالشابالشنتحينسياولا،ذلكمنسيناابنفتعجب

حتىجانبهالىفجلس.فاجلس،الدولةعلاءمنمربت،سينابن!ليأبو

فسأله.شانهمنوأصلحالدارالىبيدهأخذثم،شانهمنالشابنرغ

:فقالمنهرآهماتعلايلعنسيخاابن
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نب،بالراملوناورايته،باليهودخاعمةعلامةعليهقصيصاالمراةيدفييت1ر
المدينةيسكنونكلهم3واليهو.وتناولهالرانباشتهىيهوديانهفحدصت

.انخفاضفيالمديخةتلدفيالدوروجيع،بلدنامنالداخلة

وحسنبجمالكاسمعكنت:الابفقال؟عرفتنيوكيف:الشيخلهفقال
الدولة.علاءمنمربتأفكتس!دحاليكفظرتفلما،وفطانتكميئتك

مجلسه،الىويىدك،لقائكالىويشتاق،صيزولعليكغنبهانلاعلموافي
.بدامندداتخذانفارت

وتحكي،الاميرصجلصىتحضرنيأن:قال؟حاجتكفا:عليأبوفتال

طلبحتىقلائلأيامالامضىفما.للمظدمةيستظرفنياملهرايتهماله
معهعليأبوفحمل.مجلسهالىوردهعليهوخلع،سيناابنال!ولةعلاء

وجعلهالاميرفارتضاه،حالهمنراىماللاميروحكى،اصفهانالىالشاب

.(12)ندمافهمن

***

بأخرةعليهاأعللعناالتىالطبعةتلكعخ!نقفان،مذابعد،بناوحري

اليهالوعولأمكنهماعلىمشعدا"فولمان5حققهاوالتي،سيناابنلسيرة

أصيبمة.أبيوابن،والغفعلى،البيهقىلكتبوالمطبوعةالخعليةالخسخسن
فعىاختلافالىيينهافياالتوفيقومحاولة،لديهالنسخكثرةأدتوقد

وتوارداعشمدفاهالذيالنمىعن،ومضموناشكلا،كئيرةمواضعفيالسيرة

تحقيقدونتحولالفروقمذهوفزارة.اعميبعةبي1وابنالقفعليعليه

م!دودةمواضعفيمنهاخذنا1و،غرلمان"علبمةالىرجشاذلكومع.السيرة

لها.ضرورةوجدنا

وشجمتهابالسيرةلحق1و،يةالانكليقالىالخعى،فولمان"ترصوت

أبناءجمهرةنىتهاناثيحجبماومذا،ايضايةبالانكليقوتعليقاتشروحا

الاولى،الدرجدفيلفتهابناءمينيهنصبونعقدمذاالمششرقولعل،الناد

غيرمم.دون،اليهمموجهاامتاررنكان

شتجلى،النمىتحقيقليمشكورةمضنيةبجهودقامانه:فقولوللافصاف

تعليقاتهاغنىأنها!ك،الدؤوبوالصبر،التامةوالدقة،الملميةالامافةفيها

البت!االمولا!ممنينالولا..الصادقوالتتبعبالاستقصاءالانكليزية

عملأيمشلهامنخلولا،الموافعبعضفييسيرةمفواتالمحققفىندت

وبمد،اخرىملىعبارةوايثار،النسخبينالتوفيقحيثمن،كهقاعلص

الىيفماف.المرادالمعنىعنوالتراكيبالالفان!لبعضالانكليقيةالترجت

اعلامسياولا،الكافيينوالنبطالشكلالىيفنقرلديهانسبرةفمىانذلك
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بها،الاحاطةفيالقياسيغنىولا..كثيرةومي،اليهاوماوالامكنةالاشخاعى

واللضةوالبلدانالتراصكتبمناالساعومرجع،السماععلىتستصدلافها

ونسا،،كركانج:الكلصاتمذهأمثالتضبطفكيفوالا..والافساب
الخ...والجوزج!ني،وعناز،والبرقي،ودمستان،و!سنقان،وثمقان

**

نهفيأن-المظانالىالدائمةوالعودةالتحقبئخلالمن-اسنطشاوقد
،بالاذمان،تستبدأنويمكن،ا!شبتالتيالاوماممنعددتصحيحالى

خعلا،الناسيتناتلهام!يخةميشةعلىالمقوللي،ترصخت9يمكناو،ورسمخت

!مبيلعلىبعضهاهنااذكرأنبأسولا...نيلكفيراوتحريفاوتممعيفلي

:المثال

فينمبهيىدسينااسنأست!ذ"الناتلياللهعبدابا"انمشلأذلكمن-ا

الىنسبة،بالتاهوصوابه،الالفبعدبالههننة"النائلي!المعادربعنى

.طبرصتان!سهلفيمدينة-البلدانمصجمنيكعا-ومي،ناتل،او،ناتلة.

جناابنجار،الفقيهالمالم،،الخوارزمىالبرقيبكرأبو،ومئله-2
بفتح،قيالبس5:(13)"العلاءهـاخبارفي"تليبس"ضبطهفف.يقهوعم!

ومو،بفتحتين،بىق"الىنسبة،معافتحهاوالصواب،الراءوسكوتالباء

.(41)بهاوصكنوابخارىالىانتقلوا،خوارزممنكبيرليت

سيخاابنعالجهالذي،بخارىسلعلانانالاعيانوفياتفيوجاء-3

،(1،)هال!امانينعربننوح"يدعى،الاعلباءفيهحارالذيمرنمهمن

السيرةفيا!كم997هـ/387سنةالمتوفى"منصوربنهـتوحمووانصا
آخىاميرفهو"نصربننوح"أسا.الانيرلابنوالكاول،صينالابنالذاتية

سينا،ابنولادةقبلايهـ،3،3صنةوتوفي،جدهموبلع!احبناصبق

.(16)قرنربعبنحو

بخدمةاتصل"سيناابنأناستاذهلسيرةتكملتهفيالجوزجانيوذكر-4

المستشرقوصاما."السيدة،مذهيسمول."الدولةمجدوابخهاالسيدة

."صيدة،تشيبالفارسية،هـخاتونوكلعة(17)"خاتونسيدة":زامباور

.(18)"شيرين"اسعهاانياقوتعن"فولمان"نقل،

المسرحياتاحدىفي!إ"زبيدة5مؤخرامميتالامير!تلكانفي!طلاومن

.(19)سينالابنالالفيةالذكرىبعخاصبةم1980صنةتونسليمشلتالتى

عالجهالذيالبويىالدولةفمسللاميرذكرسيناابنسيرةفيويرد-5

هـ(412-)موتهد!بالسيرةليالحوادثوتساق.مرضهمنأيضاسيناابن
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بهقاموعا"الملكهـتاجاسمينصحتى..بسدهالامروليمنالىاثارآرون

الدولة،ضسىبمدالبيدالاميرمواللكتاجأنللقارىءمعهايخيلاعمالمن

سينالابنقرجمواالذينالمماعرينلبعضىوقعوهتمومو.أين!اابنهوانه

وتولي،الحسبالىالدولةسسىهـوتوجه:(20)أحدممكقولحيث،ومعره

ولكنه،سيناابناستينارفطلب،الملكتاجابنهوبويع،الطريقفي

.،لخا00سفتر

وليس،الدولةئسسبنالدولةتاج5موالامارةتولىالذين1والحق
وجهملينالغمالبغداديوخزافةالاعيانوفياتولولا.(21)هالملكتاج"

ممذانسكرمغدماعمبح،كأالدولةثسسوزيىفكانهالملك،تاج.اساالصواب

.(22)بهرامسننصربر1واص!ه،الدولةتاجابنهأيامفي

***

بها:والمناية،الرنيىللشيخالذاتيةالسيرةخدمةفيا!هجناللمفاننا

الىترب1اوعمحيحفعىتقديملناأتاحماومذا.وتعليقاوثرحافمبطا

المحققينأوالباحثيناقلاماليهاانزلفالتيالاوماممنكثيروازالة،"لصحة

.طرابفنملهموامترافنا،لجهودهمتقديىنامع،المضارمذافيسبتناممن

الرصين،افملصيالتحقيقلهساتعملناياخذأنعلىمخلصينحرعمناوتد

و!رفاناتجلة،الكمالالىدنى1صالعولمذاليكون،فعلناهتنا1تزعمماهور

.حعماءالاقسافيةمفكريبل،والاسلامالعروب!مفكريامظممنلواحد

يقومان-الكريمةالمخاسبةمقهفي-والسعادةالسروردوامىومن،مذا

بترجة،حلببجاممةالآدابكليةفيالمحافز،حسىحكةالدكتوررصيلنلا

التيالانكليقيةالترجمةفيالنظسواعادة،الفرنسيةاللفةالىسيناابنسيرة

متضلعحكةوالدكتور،الالمافيةباللفةثالثةشجعةوفي،"غولمان5بهاقام
تثعوموفةالاعمليةلفته،العىبيةجانبالي،الثلا:الاجنبيةاللغاتسن
الاولىالمحاولةومذه،مهـاالعيةالاربعباللغاتالعلباعةالىالرئيسضيخنا6سبر

القرن1مذافي،الالفيلا0نكراهفيسيناابنالىنقدمهامديةنخيرا!ونمن

!شر.الخاسىالهجري

تمسالمؤابحاث
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وتعليقاتهوام!ني

،19،0صنةمعرفي.سيناابنمزلفات"كتابهلنواقينمعاتةجورجالابنشر-؟

فبلخت،المفقوددون،)تابن؟ئارشققدوالخعلوطالطبوعفيهوأحص
م1975سنةترفسلينشرتالتي"الالواحيةالرسالة،الي!اانمفناواذا.276

.277المجرعاعبح،السريسىمحمدالدكتوربتععيي

(بيروت.ط)457،،390،46،الانباءعيرن،فياصيب!ةابيامجنانجت-2
(!كل!ايث)المستشرقجعها03اليهشسوبوب!نها،صيناابنأنهـارسظم

ضتئفاخرلهوتنجن.سبلةليوفثرما،الالمانيةالوترجمها
.،الننمائيالئاعرجناابن.ضراننىستم1875سظ"!!نا!ةق!مح!طكلذلهطثه*

ليالمطبوع،المشرقيينقل!نس.سينان!احابكلالاضمارتلكممظمر!فكا
.م0191هـ/1328مام6القامر

بر!لاتاريخليوالمفصل7فيفلشوقي،الشخصيةالترجمة.!ابانظر-2
.73/2الاسلاملهبل

لي،الينابنوشاللا،اسحاقبنخيندسالةمنكلاأصيبعةابي،بناورد-6
.(بيروت.ط)558-552و271"264ص"الافباهميون"

العشرين،دورتهفيالمؤتراتخنهالقي(حط/زك93)الرغذوالترارمو-،
.م9978عاممنسنينالتشرليباريمىليالمنعفة

الانكليقسةالىقرضقهاكلم1974سنةونشرماسيناابن6سير،طرلمابئ.حفع-6
ايضا.بالانكليقيةوافيةتميقاتبهاح!والحقظكح!؟،!!!فىةبمنوان

بائراتنيويرركفي(!مء*ىهن*حنو"*"ع**ء*اك)جاممةلهنشرتهاولد
جورجالاستاذيداسهاالتي"الاسلابوالسلومالفلسفةليالدراساتجعية،

حورافي.

نة.اصرج،وفحوماواللابسال!فيهقصانط.وضهاالصادبكس،الصران-7

،الاسلامحكصاءشاريخ،بعنوانم1946هـ/1365شةدسشقليلجعولد

المىبىالصليالمجعسلبوماتمنومو.عليكردسمدةوتحتيقه-سئر.وعني

.(18-3)العكاءتاريخلكتابالاوربيةال!لب!ةمفمةانظر-8

53لأ3سنةكانت!هيناابنولادةاناصحابهيتول،مرجوحناكرايمخاد-9
سينا،ابنميلاد.بحثفيالطبامحلبانيمحي!دسصدالرأيمذافالطىولهد

169-162ص،شناابنلذكرىالالغيللهسجانالذمبيالكتاب،ليانئور

.م19،2سنةسرفيطبعالقي

.70-69عليكددبتحتيق،الاسلامحكماءكاركخ-؟.
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الريضحالكل،فيهبالنظر،الطبيببهيستدلالبولمنشدار:6التنسر-،
وعلته.

.72-70الاسلامحكاءتاريخفيكاسلةالحكاية-1

سبق.كما،الكاءتاركخ.منوافطوعول.416عى،م1903ليبزيغة!بط-1

.(صادر.ط)1/411الانيرلابن،الافساستهذيبلياللباب-؟

.(بيرت-عباساسانتعغيق)158/2خلكانلابن!الاميانوفيات-،

منذكرهوط(نالنة.ط)28/9القركلىاملامليالاميرينقرجشانظى-1

وصادر.اجعس

زاعباورللسئرق،الاصلاصالتاريخفيالعاكةاتوالاسالانسابصجم-؟

م1951مرةالق-سسوداحدوسسن،حسنصزكل:خرب1!72\ا11

.211/3ممالوتعننتلا1261فولمانتحتيق،صيخاابنصيرة-1

الطبكليةتصدرمادورسةئرة"ومي(12،54)ص،الاطباءاص،انظر-1
."سيناابنيلادعلىمنةالفمروربصخا!بة،بشونس

ن!درتهالذي*سيناابنءكشابهسن40ص،الاموانىفؤادأحمدالدكورمو-2

.(المربيالفكرنرابغ)سلسلةليم1948الميارتدار

م67/4البخداديونحزافة(مباساحسان.تح)159/2الامبانولياتافعد-2

.،الدولةتاجوترلىالدولةثسمىماتهـكأ:فيهاوالعبارة(بولاق)

ستيحوادتلي320/9،330الانبرلابن،التاريخليالكاسل.افظر-2
.(ببروت-صادررار.طهـ)414و4؟ا
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لطبيةااحيزالاو

مديةسلمانالدكتور

المقدمةفي!كانفيهوبرزواالعربعرفهالذيالاساسيالفنالشعريعتبر

المالم.اننجهلمابالنسبة

سجلواففيه:الكليالامتمادمليهيعتصدونوجدواأنمنذالمربكان

بالصلة.حياتمالىيمتماوكل..وعشقهم،ولثراقهم،وتاريخهم،انهابهم

منأيناكانوربما.فعلريةومومبة،تويةذاكرةذلكعلىصامدمم

فالكتبات،والكشابةبالتدوينلهميسحلاماتنقلهمكشرةالمساعدةالموامل

العربيةاللغةوفنى،بين!مفيماالاميةتفشيفىلك،استقرارالىتحتاج

الىبالاضافة،النظميسهلمماالثلاثيةالمقاطعذاتالكلماتوكثسةلالمرادفات

.اءالشعسأكابىمعنتهىوااةالع!كلبدأالذيالايقاعوحود

الثقافي،ووجهها،الفكريالقبيلةة،رمكانالشا!رأنالمعلومومن

والفنية.اللغويةومباماتها

يهثرنالعلبجانبالىكانوانهم1يمشىيوسوعيينالعربطباء1وكان

وفيرما.وموسيقا،وئممر،فلسفةمنالاخرىالثقانةبوجوه

الشرقيقرض،يزالولا،عربيمثقفكلكانفغدالشعريخعىوفيصا
.فكاره1وتجاربهمنبعضافيهيودعحياتهمنمانترة

الثمميخراسهموعلى،الشىاو!شنأالمشاميرالا!لباءمنلكثيروهكذا

ضيخا.ابنالرنيصى

وئ!بههاالروحليهاوصمفالتي(1)الشهيرةالعينيةقصيدتهجانبفالى

مطلمها:والتى(الوركاء)باليمامة

وتمنعقعززت1)ورلاءالارلعالمكانمنالي!مبطت

مختلفة.موان!يعفيكثيرةقصاتله
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اليهيعضرعملهمنينتهيعخدصاوكات.المراةيحبصيناابنكانفتد

.حمىاءلياليويقنيةالبيشربووالقيانالحسان

:(2)المراةفيلهقال

الرعيقمننر!تساصجاياهاخوداكلالجنوناسجيه

صهمديقعنتناغيكانتانواد!ممغيماءالصبمي

أيخا:وقال

سبيلات!بوماالاطلالعلىمسلدونمينيلهموعوللت

كفيلاللييبهلهالمت!معلرضلس!لالجغنيعلى

يستعيلالناليالمتدموو!تعوانالولها*لهاعقمت

:فقالأيناالخصرةووصف

الملاالملايينبالفحصاحياالطلاكدمفةلهاسقنبهالهم

الولااخلصتصرانبنوولهاسجداالنصارىلهاتظلخممرا

:بلىلالوا.بربكم!ست:لالت!بولعتولهديوماانهاولو

وفيرتهم.الحسادحسدفيزادمعامتكبرامتعانلعافخرراالثيخوكان

الصخر:تنعلحوعولوكافهمقصاثهاحدىفيويعفهم،لهميأبهلاكانولكنه
م!اليالىفيبيبينما!مانلييعسمونلقوممجبا
وكمالينقصلىمنواستوحشواحكشيوفموا!ليملىامتبوا

الاومالنطعةيعقركالطودبمضبواومامم!يكواني

:فيقوللهماصنقاراوبزيد

لهلمامثال!ملىيجركمالليسبمرواوانيروان1منميسيان

:يقولاذالصوفيالشمرمنففيسةقطمةوله

لهلبى!ل!شوقبعدانقسعراوعمالكمنسبممبت
العبمنلهررحمنالرتطربمنلق!لافصنلامتز

القلبلسرادقلشعاصاخمارلةالوصلشموسوبمت

ربيبماتظننتالااعانيهشءلالبقيت

-"!-
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؟لجالينوسالبرءحيلةكتابزمرابنويعف

لعليلةاو3العيايترجىلعليلصنفت،لبرءحيمة

حيلةالبرءليليسالبرحيلة:لالتالمنيةعاء"لهاذا

ةفيقولالموتبع!مميرمافييئمكافيالىوحفيأيناقميدةوللرازي

8قرحاصاينالىترحالبعاحلالبلىآذنولدالبماسرككا

البالي؟وا!جسدالمنعلالهيكلمنخروبد!بالروحمعلواين

!لويلة:قصيدةالرحبيالدينولشرف

مصرععاكلوانيومالهلهكلتمنعليسالوروليالمناياسهام

يودعمنهلريولعدلمرالىينتهيم!وقالم!ىطالوانوكل

:يقولانيبعللانابنالشمرقرفراالدينسن

باكياوالكبالطبليمجلسيسويلميتتييبكيمتاقأحدولا

يسالهوعخدما!لبيبايدعوثخصااقوموضوعه"الاعلباءهـدعوةكتابهوفي

وكل.عيدلانينم!كحالثم.جرانحيئم،!لبيبأنهبعيمويت
الشعر.منببيتينيبد،

الطبانصي:ليقول

علاجاامالجلأنفسومنوميصرمنرباعلدني

لجاجاللأاطيقلالهانيصمالافتةنفسيزلاتومن

:(العيونبطبالاخمائى)الكحالبقول3

يكتعللما!طرقومكتعلىة!مبلاالجفونمريض

الخلوبنتيهليلالوالعاله!بححسنهئ!كا

الغاسد:ويخشد

المالهيةبهالله1لبسكصعةتبتغيمرلا!مت

الجاريةملهمنمسممعاسيميياالكاسبهلىالاكرب

لملتاليةالليلةربهاقعظي8زورامداكالمنواجعل
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الطبيب:يقولر

طبيباكنالنفسله!لت

مواال!ليلمالتاخد

:قاللشعراءااحدأنويىوى

بالثهابالناسملىنقضى

النرابالىتؤانبهثم

بعرانييوما!ممنياليكلهلقلتجهلاييالطبيببس

جرانيبضمنموياليكاشكولهلقثتتشكوالي!اليلقال

بانسانفداووهسو*انسانلهمولالقوليمنيعجبفقام

علبيبه:فأحابه

دوللهالملبحولكنل!بهانشكىة!عبكوما

الامثلةتهبمثلمليءاميبعةأبيابنوكتاب.كئير؟مذاعلىوالامثلة

كوسيلةالضع!استعالالىالاضارةبل.قصدنامومذاوليس.واكثر
علبية.ت!ليمية

بيتفيكثيرةمعانييخنصرأولافهو،مرايا!دةللشمرأنبموالواقع

قبدوالغكرةاخعارفيالرفبةلانالشعل!ض!بالمزيةلهذهولكن،واحد

:لذا.المبتدىءللطالببالنسبةخاعة،أحياناالفهمصمعبةالشعربيتفيمذه

ضرحصينعارشدابنمئلافملكا.الاشمادمذهثرحتحاولكتبافب
الطب.فيسبناابنأرجوزة

الىالصلماءعمدالطالبعلىالامرولتسهيل.الحفم!سهلةانها:وثانيا

تساع!عمفاتكلها.الموسيقاونفعةوقعرهبايقامهممىوفومو،الرجزبحس

بالامريشنكرأنالاعليهوما،العلالبذاكرةفيمرصومةالقصيدةبقاءعلى

عنها.الكلامفيليبدأةوسركقسلةمادةلهلمقدمالبي!ياتىحمى

كالفقهالزمانذلكفيالعلومنراع1كلفيالطريفةه!مانتشرتولف

وغيرما.والعرفوالنحووالشريعة

كما!لبيةاسششاراتاوأسئلةعلىبالشعريجيبأحياناكان!يناابنانبل

جبهتهعلىقبدىبثرئار1العلويطالبأبوالوزيراليهشكامندمامعهحدث

وهر:اليهوأنغذهثعراشكواهونظم
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نعمثهنثمىءبلانعامهوفرسوصاحبهومولاناالشيخعشيعه

جبهتهلوقتبسبثرأكارمدتهإلتهأداماليهيشكو

مترتثكرمعلهالنبىنمكومغتنماالداءبعسممليهلهامنن

ومي:فشفيالوزيىاسيشعملها،صعرفيبوعحفةسيناابنفأجابه

برحمتهويطليهالاشمنبجبهتهماوينفييشفىالله

بنسغتهابياتياخرختمتيقدمهلاسلأل:العلاجأط

عامتهمنويخنيلا!قلادممنهايركفا!ميالملقولرسل

مدامتهمنشرابااليهيدنيولاالغفيفالايهجرهواللعم

مجعتهوتمدالهاالغلا&لهيهبعتصراالوردماهيطليهوالوحه

سغطتهمنايضايصعبنولامغتنقاالرذمنهيضيقولا

ملتهامرويكفيخيرآئادسريبيعملومنالملاجا!م

عنوحعاهأفلحبنعليالقاصمأباالثاعرعالجالشلعيذابنانويىوى

:يقولالشامراليهلكتب-كلا

المجاعةم!ميكامننيلهانتذجومانانا

ساعةصبرماليتمبرصامةليتقللا

شظمةالغبزلييتبللااليومصواي

منها:لطيفةثعسبابياتالتليذابنناجابه

ا!امةيتشاكونمثلياضياىمكلىا

بشظعةمضراامطيدلستانيفر

***

واسسى،بالعلمالفنتصج:.الفنمذااستمولمنأولالمربانوأعتقد

.فاصبشكلوالعلبيةعامبشكلالملميةالاراحيقفن

ومعللعها:الرنيمىالشيخأرجوزةميطبيةارجوزةاشهىنانوبالطبع

كيستسااذانحالمةالامميةقليلةولكخهاال!لبيةالائعارب!فىباليرمولمدرص!*

المربى.كالععر
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المابديد!لاالسماوات*ر؟لواحدالملكفهالعبد

مدممنموبوداتنامخرجسمبالفمنفرداشعانه

معقوللاامنالغغيبداحتىعقولناملىنودهيفمض

واللسانابالنطق!لهالانسانابفضلهخلقلهد

:طولحثى

الب!نملو&الاطباءا!كاحسنامراءءار!نلاو

بالنصاحةالجسميطلبوليابالفصاحةالنفسيسنملا

ومململماالطبضيعلهيهااكتمللد8اربوزومن!

علممنضظتهمامنثوربنظمميتم!و!مانا

الطببتمريفا!بيكأ.القانونفيكتبهماالارجوزةفياوردانهأي
:فيقول

عرضعنهن!برسببمنمرضبرءصعةحنلىالطب

مامباريسفيواللاتينيةالفرنسيةالىترجةمعالارجوزةنشرتولق!

الدين.ونورجاميهالتحقيقفياشنر!،م1956

منمؤلفالنظري.ونظريعصلي:جزنينومنبيتا1326فيوتقع

فصلين.منوالعمليفصولتلاثة

المقاطع:مدهومنها

.بالموتالمنذرةالعلاماتذكر،

.الافمالمنالمأخوذةالعلاماتفيوأولا

وازورارالتعريكبش!جاروسعالفموءكرامة

لهثاؤببلامغتوحوالفمجافبفردالمينليوصفر

رجلاهأويداهارتغتى!اهعلىيستلقىوالرء

ويلهرجلهعنوكاشفامرق!منينزلبداوان

الزتجربتتفيشىبداولهدمنكربنهـمكلتهـثكلوان

يريبمامحتلفبداولهدالمنتصصلىأطرالهه!قلتاو
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طولبالو-اليدينوولعمالهةلونالاسنانوعر8

بداافيايقتكانيرب،أسودافلاماتغيلوان

."المةلهريبمنهلهموتة!حنلمرضلييكنوان

والأغلب،كلهاسويةعجتععةتكونعانادراالاوصاتمذهانوالواقع

نخمن،ماملى،الاولىالثلاثةالابياتتصفاذ.بعضويغيبب!غىيجتمعان

.الاخيرةا!لوارهفيسحاياالنهابأو،حاردماغيورمحالة

كالحى)الفاتلةالندبدةالحمياتالىافربكا!ربماتليهاالتيوالابيات
اللاارادية.والحركات،بالهذيانالمريضيبدااذ،الاخيرةمراحلهافي(الثيغية

ولا1و،العظمفيالعط،يصفباليدللسملامرسالثالثالجشءولي
:فيقول-،الجبر،

الغلعاوالكسرمنلالعظملىصنعمنتعدىماوكل"

بالجبرملاجهكانماكصرمنتطبهطوكل

حعنتجعينغسناماونشرتنطبعخىقيهالشظايارر

مرخيةولالهيهاضافطلا،حكيمةبصنمةوثسما

قيلبدحتىالشديزادلمالوس!منبهاو!بيعصانب

"..عصفولهةجبانرلهوفمنملفوقةرلهاندلهومامن

،وبترهالشريانفصدعلريقةيصفنجده،الشرايين"فيلم!لاوفي

:فيقولوربعلهالشريانبكيالدمارقاءطريقةاينمايصفو

الدماءمنيجويمانزقمنامواءأوبالربلىوامنمه"

رأعة*ليص!احبهتريشالبراحةت!ريةوداوه

على)سيناابنألفيةأوالطبلي(الرحقبحرمن)الارجورةوتسص

بكثير"بيتالالفتجاوزأنهارفي(مالكابنلفية1غرار

زهرابنوكان.والفربالشرقفينتشرتواالنظيرمنقطعنجاحالاقتولقد

تقوموانهاالعلبقواعداهمكلاثتملتافهاويقول،التانونملىضضنلها

الص!ناعة.مذهفيكتبجلةمقام

اسم:تحتعشرالثالثالقرنلياللاتينيةالىترجمتولقد
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الهندةيىمشرالتاصعالقرنأواس!فيانعربيةبانلغةعلبعتولقد

.للارجوزةالرئيسالشيخبالنشركشبهامفمةتوجدالمخعلوعلاتبمنىولي

بمفيقول:لمالينهارعاهالذيالسببفيهايئرح

والخلغاءوالامراءالملوىبخدمةالفماءوفضلاءالحكماءعادةجرتلما

وتواليف،والمنظومالمنثوربتصنيفوالفقهاءالقغاةورؤساءوالوزراء

الاراجيقنظواماكئيرافاني،الاطباءش!ىاءصيماولا،والعلومالعنائع

فجريت..عاجزمممنومامرمم،ممراجقمنالكنهمليبينالكخانيشوالغوا
."الحكصاءسنةواتب!ت،القدماءسننعلى

،الجالوحلة،الكصالرداءهـكسوتها:بقولهالارجوزةفوائديصفثم

نظساناومو،تعباواقل،طلباأيصرلشكون،الموزونوخفة،الموضونبسهولة

بالجرمالجليلالعلمعلىمنهااستعان،علمهخزانةليوحيملت،بفهمهاليها

.،والمخرقوالمحقق،والمنشهىوالمبتدىء،والرعاعالعناعبينوميق،القليل

ترجمهامنأولوكانأورباالىهت!عتبلالشرقملىثهرتهاتقتعرولم

.القانرنترجمالذيومو،نيالكريوبيرارمو

مكا!5561مامبالليوعلبمت

الارحوزة!ص!ع!،5!،"اكحبليقدونجورأرماترجمم2841عاموقي

رثم!.لابنشرحهامع

القلبيةالادويةكتابمعم22،1-م؟،20عامالبندقيةفيعلبعتولقد

بليق.عم.ول،ح7أ،ا!ح!د7حفيلنوفدوأرنولدترجصهالذي

بفرانسا.ليونررينةفيلهاطبعةعمدرتم5221أينفسهالطموفي

وكل،الشرحمنبدءم1،27عامالبندقيةنيأخرىعلبمةتلمهائم

.البافوسقبلمنوتمحيحمراج!ة

وعام،م1630عامنم،م1608عامولي،م1562عامعلبمتنم
بونبلجيكافيلوفانفيم"1658عامللقانونعلبعةاخروكانت.م1649

.الارجوزة

وكانمنوالهاعلىفنسجواالعربيالعلبيةالاراجيقبفنالفسب!لماءتائر

ا!حاوامضىبحيثسينا،بابنكثيرامتماالذيديسبارسجا&يسن!فلاممأشهرمن

-2،9-
http://www.al-maktabeh.com



ملرخمسةلييقعا!موثرحه،القانونضحليحياشهمنعاماومشرين
باريمى.نيالطبكلبةفيالآنموجودة،!جلدا

:الفانونكتابتقدجليقولهشعرهومن

المجتمع.مبرتلهدانا

وال!راسة.العزلةو،لرت

العرية.احمشتطويلولتوبعد

.احتزاماولكلحميراسامدتفيالتي

القلاماءمحهاخلتلقد

واليونانالصبوممحت

الجممول.بهماعنرن،طباء

تقريبا.المنسيينعدادلينولماكا،نبمد

سينا.ابنمؤفاتمنبقيمابمعتوالصن!ة

بكامله.الاولاالكعاب

الرالولمنا!ولوالجزء،ايضاوالثالث

الطبخلقتلهنانتءربيا

الاطباءاحترامملىالناصاحمل

مرفامم.ب!ورممهؤلاءولبعالع

رحيمة.!مثةوأخلاقدفقةبكل

الجنة.طويقميتلك

.الوعر؟الغالدالمجدطريق

ابدااكرتنافيليمذاولننقش

الابلايالنرحكلنعصلكي

كليةفيالاستاذ(م1311عامتولي)دوفيلانولاأرنرلدالعلبيبوكان

كما.منهاعدراوترصالعربيةالطبيةبالكتبكثيراامغتبباريىالطب

.(3)،الحبات"منبيتا375منمؤلفةقصيدةفألفبالاراجينقافىأنه

درسالذي.!ا.!،ح6*قهكحدوكوربيجيلبييرالفرفسيايماومخم

فيهاتدرسالعربيةالطبيةالكتبكانتالتيالطبيةساليرنووررسةفيالطب

"البول"كتابكوربيفغلولف.الافريقيقسطنطينبترجمتهاقامأنبعد
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أمرهاششهرتالبولكتابوكان.اللاتيخيةباللغةارجوزةفيسليانبنلاسحق

جاوزتعلويلةفترة،الاوربيةالجام!اتفيودرس،لهقسظنطينترجعةد!ب
ليرث!نوالفرنسيةالىاللاتينيةسنكوربيشعروقىص.عترالسادسالقرن

.(4)القرنمذايةبا

ومى:اخرىطبيةأراجيقالفسيناابنانويبدو

وخسونوائنانمائشانأبياتهاوورد"المجرباتلي،:وعنوانهاأرجوزة
بقوله:وقبدأ

الزمنطولبربتهطاليكوالعسنالنظملكااقهباسمبات

بقوله:يختها.مختلفةطبيةنعائحعلىوتحتوفي

الريليل!متتفينظشهعمريليبربتهاللميهدا

بقولهةتبدا-بيتاوصتونوثمافيةمئةأبياتهاوعددالتشريحفيوأرجوزة

صبتهلياممنوماصميتهديبيملىلتهاحمدا

،والدماغوالعروقوالاعصاب،والمخلالعظامعنم!لوماتفيهاوبئرح

اولها:بيتاواربيينسانةعلىوتحشويالاربعةالفصولفيوارجوزة

اني!تسمبالنهيزلولمصيناابنمغس!اجيرايقول

بالاممنادالطبعمعيحاسمعالاجمسالىصعةمنسائلىبا

وثننهى.الفصولباختلافالصحةتببراختلافيتناولوموضوع!ا
سقرله:

العكيمحكيمااحفلىولهالالعليمعلشيمكدا

وبطليصوسشراعلىوفرروجالينوسبقرا!لىملممن

:والبولالنبنىيخماأرجوزة

العا!قالاطباءمنيعرلهمما!لليللالنبضوبمد:اولكا

ليكرهتصاليمولانابعمدنظمتهمانغتمأنوآن:خرما1و

بيرتوفي،التشريحولي،الذخيرةحجريخاكالارجوزة:أخرىوأراجيق

والصكرين.الخمىأبقراطووصمايا،العلبيةرالوع!ايا،الصحة
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وقجاحانثاروبسببفربما.اكيدةغيرسيناابنالىنسبتهاعمحةولكن

السولبفيةسيخاابنالىوينسبهاالاراجيزمذهيخظمالبعضكانالاراجيز
وانتشارما.شهرتهاملى

.أخرىابياتحولهاوصاغالارجوزةفيابياتمدةاخذالبعنىاناو

منهم:علبيةأراجيننالا!لباءمنكثيرونفنظم،العلبيةالارجوزةفن،-انتشر

الحمباتليأرجوزةمزرونابن

الانسازخلقفيأرجوزةمناصمفابن

الفصدليمعمودالشيباني

العلبليماجدبنالمنضل

ياقالتر-ياعباحابنسد

الطبليالخطابحسنبناعمد

المنبفيمليبنالضر

النرياقولي،الاغذيةفيالخطيببنالدينلسان

الطبليالشعنةبنالوليدابو

البلاذرلطدردماسبنمعمد

المحةحف!ليالرحمنمبدبنمنصور

نظصاللرازيالساعةبرءكتابابواميمبنمعمد

الطبفيالفيةالافطاكيداوور

الطبليالسلجعانيالواحدمبدبنمدي

الطبليالازمري"الطعانبنملي

المفصود،ليرويا!ددليارعوزةمكيبنمععدالدينفسس

الختانلي3أرجوزمكئبنمعمد
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-رلا!صملا-

-الحياةدار-!يروت-الاعلباء!لبقاتفيالافباءميون:صيبت1ابياقي(2)و

.م؟965

نس!لانررالقادرعبدوالشيخجابيجان.د-الطبليالارجوزة:صيناابن
.م1956بارسى-الجزاشبجاسةالاستاذان

الاسكندرية--زلزلبشارةةكطر-الاطباء8دعوة!ب!ونىفيالمختار1بطلاابنم

!.!ه!!.!نط!88"!4حها"ه!!عةح،ح،!ل!ىنا.لةش!ه!
،!ء3محهكناه!م.كل!محاص

مص*حطا"مميلهآح:ء8كعنلأ8مح!45،،!م!"ع-8!ححلاله!-،269،!.:7،.

!م!نحم!!م!نث!:!مله!ص!!ء!!لهلأ،!لآح.+.آ.!8!ق!.،هـ،.
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والتربويةالنفسيةالامار

انجاسيناعند

عثمانملاحسنالاستاق

بحلبالتربيةمدبى!ة

المقسة:-اولا

الانسانليبحث،كلهالعالمفيالصيتذانعوطبيبليلسوفسيناابن

ليوألهكارهأراؤهترص!ثناوت.التربويةوالطرقالنفسيةوالقوىوالحيوان

الاصلامية،التربيةمنهجعنالآراءتهفيصيثاابنعورولقذ.الكثيرةكمبه

قراما"التىالكتبنيالمدوفةأرائمومنسبقهمنتجاربمناستفاد1كما

ملبها.واطلع

جوانبمنمامجاتابرازالىتهدفسيمةمحاولةالمعاضرةه!مو
سينا.ابنمندوالتربويةالنفسيةالافكارموصبقسسته

:ميأت-ا

شنا،!نعليبنالحسنبناللهعبدبنالحسينالرنيمىالثيخمو
.الوزارةلشوليهاليهنسبلقبالرنيسومعنى،الاستازيعنيلقبوالشهيخ

فارسيا.أبوهركان،م980هـ-370سخةبخارىقىىمنقىيةفيولد
ائمياءوحف!والادبن1القرصلمأتتنقدكانعمرهمنال!اشرةبلغولما

ينمليبالعلمانشغالهمدةوفي،والجبرالهندوحساب،الديناعولمن

ثعهرتهجملماومذا.المعلالعةبسوىبالنهاداششغلولابكمالهاواحدةليلة

سنةعشرةستتجاوزقديكنلمانهمنالرغمعلىمعاعريهتفوقالعلبية

الممر.من

والتربوبة:النفسيةمؤلفاته-2

مؤلفاتهضيعفيقنتشروالتربويةالخفسيةسيناابنراء1أنمنالرغمعلى

النفسيةباليحوثخاعةعناوينتحطعدبةكتباكتبهبيننجدأننستطيعفاننا

الحعر:لاالمثالشيلملىالكتبمذهمن،والتربوية

واحوالها.الناطقةالخغمىسعرفةفيرصالة-1

.بالبدنالنفستعلقفيرسالة-2

الخنسانية.القوىليبحث-3

.الاخلاقفيرسالة-4

المؤد!ابعات-225-
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والانم!البركناب-5

.بارةالقكلوالحثالدماءاجابةرسالة-6

المشق.فيرسالة-7

وكتاباته:بعوثهفيالنفسيالجافب-3

النفسية:لآرانهالفلسفيةالصبغة-أ

منواحدمؤلففيوالتربيةالنفمىمنسيناابنموقفنج!اننستطيعلا

كعلمعرهفيعرفتقدتكنلمالنفسيةالبحوثأنالىيىجعوذلك،مؤلقاته

منفيلسوفكليشناولهموضوعبالبحثالنفمىتخاولكانوانمامحدود

بالصبغةوالضسبيةالنفسفيسيناابنآراءاع!طبغتفق!لذا،الفلاسفة

موضوعهلانالعلبي!يالملممنجزءالنفصفيالبحثانيرىفهو.الفلسفية

اتحاداومتحدان،واحدلجومرعنعرانأنهاحيثمنوالجسمالنفسمو

والهيولى.العورةكاقعارجومريا

النفس:مامية-ب

مورةالنفمىأنيىىالذيالننسماميةفيأرسعلوبىايسيخاابنتأئر

،المادةعنتنفكلاالصورةانلعلعهبذلكيكشفلمسيناابنولكن،البدن

سصحفلا،التمينكلمنهةقي!تموللجسممغايرةحقيقةالنفصن1يىىلذلك

تابعاالنفىمميريجعلالقولمذالانالجسمصمورةالنغسان:فقولأن

بر&،الاجسامبصفاتموعموففيرروحانيجومروالنفس.البدنلمصير
الجصمية.القوىعلبيصةغيرعلبيمةمنفالننس،لة1بضيرالمعقولةامليات

ول!واها:النفستقوظاتعليل-ب

ففع!يقاتحليلاالمختلفةوقواماالخفسوفلاففبتحليلسيناامجناهتم
مي:تفومىثلاثالىالنفسقسم

نباقية.نفس-1

حيوانية.نفس-2

فاطقة.انسانيةنفمى-3

:شددةقسام1الىويقسمهاالثلائةالانواعمننرعكليوف!حثم

ولادتهجهةمنآليعلبيصلجسمولي1كمالمى:النباتيةفالنفس-1

مي:فوىئلاثالىتنقسمالنفصىوهذه.وفذائهونصوه
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الغاذية.القوة-أ

المنمية.3القو-ى

.المولدةالقوة-!

لببفتلصففيهمىالذيالجسممكماكلةالىخر1جسماتحليلوالغاديلا

ليزيادةالجسمالىلثضيفالغاذيةمنالقوةتستصدوالمن!ية.منهيتحللما

يالقوةالمولدةتالقوةالتيهيوالمنية،وعمقاوعرفاطولا؟أقطاره

الفمل.علىالقدرة"

ماجهةمنآليطبيعيلجسمأولكعالمي:الحيوانيةوالنفس-2

ومدركة:محركة:قوتانلهاالنضىومذه،بالارادةويتحركئياتالبنبررد

قسين:الىوتنقسم:المعركةالقوة-أ

:ضعبتانولهاالفملالىتشوقالتيالنزوعيهالقوةومي:باعئةتوة-1

.اللذةطلبعلىقبصث:ثهوانيه-

الفلبة.طلبعلىتبمث:فغبية-

قئنجأنئانهاومنوالعنلاتالاعصابمنوتنبث:محركةتوة-2
فتعيرتدماأوشخيهاأوالمبدأجهةالىوالرباطاتالاوتارف!جذبالعنلات

*المبداجهةخلافالىوالرباطاتتارالاو

:ا!نياتسينالىوتنقسم:المدركةالقوة-ب

.الحواسمي:خ!رجمنتدر&قوة-ا

فوعين:وتشكلداخلمنتدر&توة-2

.المحسوساتعرر&ربفوع-

.تاصو!سملامعانيبر!نوع-

منها:كثيرةقوىالداخليةالمدركةالقوةولهذه

.الحواسفيالمنعلبصةالصررجعيعبذاتهماوتقبل:المشترىالحسقوة-

"المحسوساتغيبةبمدالحمىقبلماتحنن!وهي:)الذاكرة(الخيالقوة-

-227-
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ب!ض،كلالخيالليترىماب!نىتركبأنهاضانهاومن:الممخيلةتو،بم
.الاختباربحسببمنىمنبعنمهتفصلو

بأنالماكصةكالقوةالمحسوسةفيرالمعانيتدر&ومي:الوهصيةالقوة:.

منه.مهروبالذتب

فيرالمعافيمنالوهميةالقوةتدركهماوقحفظ:الحالهظةالقوة-
المخسوسه.

ويذكرالدماغليتجويفلهاالقوىهقهمنقوةكلانشناابنويذكر
بمض.الىبمضهافسبة

منقوةوكل،ومالمةعاملةالىوتنقسمةالناعلقةالانسانيةالخفس-3

صقلاةتسمىالقوتينماتين

الىالانسانلبدنالمحركةومي،الععليلق!لااو:ال!املةالقرة-أ

ولها،اعملاحيةتخصهاآراءمقتضىعلىبالرويةالخاصةالجقنيةالافاعيل

المتخيلةالىبالقياسىواعتبار،النزوعيةالحيوانيةالقوةالىبالقياساعتبار

القوةالىبالقياساعتبرتفاذا.نفسهاالىيالقياسوامتبار،والمتومة

وانفعالفوللصرعةبهايتهيا،الافسانتحفىميئاتفيهاحدفتالنننوصية

المتخيلةالىيالقياساعتبرتواذا،والبكاءوالنمحكوالعياءالخجلمثل

واستنباطالفاصدةالكاننةالامورفيالتدابير-استخباطعنهاحدثالمتوممةفى

الذائعةالآراءمنهاترلدتنفسهاالىبالقياساعتبرتواذا،الانانيةالصناعات

علىتتسل!انيجبالتيميالقوةومذه،قبيحالكذبانمثلالمشهورة

أخلاقا.تسصوالتىومي،البدنلهوىسائر

الكنيةبالعورتنعلبعأنشانهامننظريةقوةومي:المالمةالقوة-ب

تصيرمافانهاتكنلموان،فذاكبذاتهامجردةكانتفان،المادةعنالمجردة

.شيءايالمادةعلانقمنفيهايبضلاحتىايامامابتجربمجردة

رر!خترئيسفالمقلوالخدمةالرناسةفيتىتيباالانسانيةالنفسىلقوىان

النفسمنمبعلنااواني.النظرياليقليخدمهالصعلىوالعقل،القرىجميع

الخفسقوىب!رتيبضبيهاترتيباتوامافيوجدناالحيوانيةالخفسالىالافسانية

قبلهكوة:قوتانتخدمه3والو،الومميخدمهالعمليفالعقل.الانسانية

.3الوأداهماتحف!التيالقوةمى:بمدهوقوة.الحيوانيةالقوىجيعمي

يخدمهوالغيال،والخيالالننوعيةماقوتانتخدسهاالتيالمتخيلة،كذلك
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النباتيةالنضىأما..الغسيالحواستخدسهالمشتسدوالحس،المشتسدالحس

ترشيبالنباتيةالقوىويين.الحيوانيةالنفسقرىتخدمبالجملةقوامافان

القوىفتخدمهاالغاذيةأما،للنيةوالغاذية،للمولدةالمنيةخدمةفيينلهر

والدالعة.،والجاذبة،والماسكة،ا!ان!صة:الاربعالطبيعية

الرئاسهحيثمنالقوىمذهجيعتىقيبأننستنتجشقماخلالمن
،واحدةناتسيناابنيصفهاكافالخفس،النفىوحدةكليدلوالخدمة

بعض.فوقبمضهاكئبرةفوىلهاو

النفسية:انجاسيناأراء-لهانيا

بالنفس،صتعلقةو1نفسيةنواحعدةعلىالنفسيةسيناابنأراءقئمتول
والتفكيروالارادةوالذاكرةوالانفعالوالتخيلوالتصوروالادراككالاحساس

عنديحا!نلامذه3لانعرضوسوف،والشخصيةبالذاتوالشودوالمراج

سبنا.ابن

الاحساكلا:-ا

تختمىحاسةفكل،الخسىالخواسبهتقومالاحساسانسيمنان!ايرى

كلعنالعديثيقسمثم،ودليلهاالنفسطليعةالحصن1و،معينبحسوس
وأولها:الحواسشحاسة

يترتبوماتلعأوقرععنينتجالذيالعوتبهويتصل:السمع-،

.مجراهيجريمااوالهواءمنقويةحركةمنذلككل

والماء،كالهوا*مينوسطعبرينتتلالذيالضوءبهويتصل:البصر-2

الاخرى"الاشياءملىبنعكمىأو،النارأوكالشسمىن!ونيمصدرمنوينبع

مضيئة،:أقسامثلاثةنالاجساملذا،الانعكاستابوسا!لةالاشياءفنرى
شنافة.،لحونة

الذوقحاصتيمنموضوماتهاتميينفيأضعفالئمموحاسة:الشم-3

مثلمنهاخيالهفييحد:حتىقوياقبولاالروائحيقبللافالانسانواللص

لانوا!واءالماءموالوسطهذالهرانحةلاوصطايسنلنموالشم،نابتة

البرية.الحيراناتمنلأيضاتشمالمانيةالحيوانات

الجافهالحالةمنوتحويلهللفذاءاللعاباذابةملىويعتمد:اللرق-4

اللسانكانلذلك،السانلةالاشياءمذاقموالذوقلار،السافلةف!بهالحالةال
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لمااللسانعلىالسيولةأوالجفافغلبولو،والسيولةالجفافبينليصعلا

.الطمومنذوقأن.امكخنا

حيوانلكلمتبدولا،الحواسأولسيناابنوييده:يس!لا-5

بالفكرةالشىءنملمانالانناعلمهلاءش!لام!رفةالىعلريقانهويرى،أرضي

.ةي!قعلاوالفوة

فوعينةشفيعيزالاحساساتمنجناابنوعحدث

ة!عبوانماواحدةبحاسةتركلاالتي:المشتركةالاص!ا!عمات-ا

والسكوناتوالحركاتوالاعدادوالاوضاعكالمقاىيروذلكمج!معةحواص
والبمد.والفسبلاثك!الوا

مختلفيناحساصينيينالجمعنىعبارةومي:ضر!لابالاحسا!عمات-2

فليس،فلانابنمذافقلخارجلاراينااذاذلكمثل،واحدوقتفيوقما
ومرفنابالبعرالثخعىمذاعرفخاولكن،البنوةعلاقةالذيموالبعر

قيلكلمااو،فلانابنانهتذكرنارأيخاهفلمافلانابنانهآخرطريقعن

شخصه.ناتقكرفلانابن

مي:وفلانفئلاثسيناابنرايبحسبالمشتردوللحس

.والمقداروالث!كل،والعددوالسكونالمشتركةالمحسرساتاررا&-1

سابقة.خبرةالىبالاسننادالمحسوسات&اادر-2

النفسبة.بحالتناالشعورأيادالادرادراك-3

:الالهرا!-ب

العقلىال!نصرامميةويبين،بالاحساسالادراكارتباطسيناابنيؤكد

قوةوالاحساس،باعلنةلهوةسيناابننظرفيوالادراك.الادرادمعليةفي

الاحساسلان،الخعسبالحواستحصل(الاحساس)الظاهرةوالقوة،نلامرة

.ئياتالجزبركبلالكلياتبرىلاأنهكاالمجردةالاموريدرىلا

-:نفعالاتلاا-بم

،والحقنوالمذةوالفرحكالفضبالانفعاليةالظرامرض!بيمميناابنيصف

داخل،الىاوخارجالىالروحبحركاتالمذكورةالانفماليةالحالاتعنويمبر

خارجالىبالحركةيتصلالخضبفانفمال،تريجيةبصورةاوواحدةدفعةاما

واتقعال،النفعىعنالدفاعأوالقثالمنهينمضالذلك،بالفعاليةمقترنموأي

-230-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الفماليةبتوففسقتسنمرايراخلالىبالحركةيتصفالخوفاوالفزع

.الذاتحولوالتركزالنةسنقباضوا

:الذاكرة-د

شزديولابالمافيوتتملق،النىمانادرا&ملكةبانهاسيناابنيم!فها

وظيغتهاولكئالحاضرةالصورادرا&وظيفتهاوليست،الشخيلفيرمنوظيفتها

منللذاكرةتمييزاوالارادةالتذكربينسيناابنويربط.الماف!يادراى

الية.مفوبةبمورةينمالذيالتدامي

الارالهة:هـ-

نأيرىالقيالحديثالنفىعلممعمتفئسيناابنعندالارادةومفهوم

الئخعى،رأياستجابةلتحقيقمتآزرةتصملالنفسيةالونلاتفمنمجموعةالارادة

،الغرضويسميهالاراديالحلفيالهدفتصورعنعريبرزصيناابنأنكا

التنفينمرحلةأنويىى،الشوقويسميهالصنأواتخاذ.القرار!نعرنم

واالتنفيذالىال!ضلاتفيالموجودةالقوةتحركالتيالشوققوةمن"حصل

بيثماالانسانأفعالفيالهدفأوالفرضفكرةأمصيةعلىوسؤكد.التحصيل

.الحيرانأفمالالفريزةتوجه

و-التفكي:

مووانمابهخاصمةايجابيةصورةلهوليس،الممقولةالصورقبولومو

الجسم.عنستقللذلكوموبولخيفتهيقومأنتبلبالفولشيءلاموأوكوة

الاحاساما،المادةامراضعنالمجردةالصورةأي،الماميةبركلهالفكر
واقعة.ميكماالماديةنجةالجقالصورةفيدرك

لتربوية:ا!م!ينانجااءآرا-ثالثا

بعلننيجنيناالانسانيكونانمننالتربويةأرائهفيسيناابنسنطلق

بالولي!امتعاسهيفصلثم،جنينهاعلىحرصماالحاملبالامبال!نايةفيوعىامه

الىينتقلتم،بنظافتوالامتعامالبردمنوحصايتهجسدهرمايةعنفيتحدث

لبئمنأمكنساالعلفليرضعبأنفيوعىوفطاسهالطفلارناعمنالحديث

تتوفرم!يخةضروطذاتسرفصةلهيختارأنفينبخىذلكيمكنلموانامه

وامرضللرضعةعرضاذامنهاالرضاعمنالطفلينعن1على،ليها

للرفاعالطبيصيةالمدةانسيناابنويىى،احتباساواسهالأورديءمزاج

كأوراموذلكعلاجهاوعنللصبيانت!سضالتيالامراضعني!حدثئم،سنتان

والسيلانالتخفسدسوءوالسيال،الاسناننباتمندالبطنواصتطلاقاللئةفي

.الاذنلي
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الخلقية:التربية-ا

فيىالصباسنالىانتقلوااذاالاعلفالتىبيةالىسيناابنينتملذلكبصد

يحف!بأنوذلك،الصبيأخلاقسراعاةالىمصروفةالعنايةتكونأنيجبأنه
الذيماوقتكلستاملبأنونيلكسراونيأودي!مثغضبلهيعسضكيلا

يجبكا،وجههعنفينحىيكرمهالذيوما،اليهفيقرباليهويحئ!م!تهيه

ععربلغواقا،باللعبلهيسحوانالطعامعلىالماءشربالصبييجنبان

بملازسةيجبرولاقلكليويدرجوالمعلمالمؤدبالىيقدمسنينستالطفل

.واورةكرةالكتاب

علىتقومالصبياتتىبيةأنسيخاابنيىىالعسمنعئصرةالرابيةوبي!

الىيرجعالصحةحفن!تبيرميغلمأنيفررقلكوفيابدانهمعمحةحف!
حركةعندهوالريافة.النوموتدبيرالغذاءوتدبيرالرياضةميلو!عائلائة

الفضلات3تراألىيؤديالريافمةوعدمالمتواتىالمظيمالشنفسالىتنمطرارادية

الذيتمالدلكالريافةويىافق،المختلفةالامراضالىيؤديمصاالجسملي
ينتقلغالرياضةمنجقءاويمدهوأوقاتهأنواعهعنفيتحدثسيناابنبه

المرتاصيبادربألاويرعى،الاستحامومىللرياضةملازمةأخرىصليةالى

احوالعنبحديثالحديثذلكويىفق،بالتامسستريححتىالحامالى
فييا.تشوفرن1يجبالتىائطهاوضرالحامات

والاحتماعية:النفسيةالتربية-2

الإمتامالىشناابنينتقلوالغلقيةالبدنيةبالتربيةالامتاممذابمد

فيالايعيشانيسشطيعلاالانسانأنفيرىوالاجتماعيةالنفسيةبالتربية

وعدلسنةمنللمعاملةبولا،بالمماملةالاالمثاركةتتمولااجت!اميةمشاركة
يسنالذيمووالنبي،ومادلسانمنلد!لاوللسنةبدولاوئريعةقافوناي

النبيوجودتقتضيالجامةفيالانسانفحياة،تعالىاللهبامرصنناللناس

والظلم.العدلمعاييرفيفيختلفونوشانهمالناسيتركانالمعقولفيرمنلافه

المنزلومدبو،مدبىسمدينةلكلبلاكمامدبرمنمنقللكلبدولا

منلهبلاالمدينةوش!بير،لالمننوقدبيرالمدينةقدبيريتولىانيصحلا

ومدبرالمنزلوربرغيرالمقنئومذا،مقنئمنلهبدلاوالقانون،كانون

سبحافهاللهبأمرللناسالنربوبةالقواعديضعالذيالنبيهووانا،المديخة

؟تمالى.

ويكتسبالفاضلةالمرتبةيصلن1يستطيعلاالانسانانسيناابنرايويا

ءغرانقهعلىوالسيطرةالجسماضعاتطريقفىالاوالملكاتالفانملةالاخلاق
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نأالانساناممشطاعوازا.القصوىللسعادةوتتهياالنفستستمدوبقلك

اللهمعرلةالىتقودناالنضىومعبىفةنفسهيعرفانيستعليعفانهذلكيفمل

.والآخرةنياال!فيالسعادةمصدرهيالني

المقليلا،اللذاتميناواالحسيةاللذاتليست!ميناابنعندالحقةواللذة

يتركهاففنلكومع،الجنسولذةالعلعاملذةميالحسيةاللذاتمظ!أف

ن1ولولا،مثلاالشطىنجلصبةقيمنهمكايكونحينالمقليةللذةطلباالانسان

تو،عليهصاالافسانرجحهالماوالجنسالعل!املذةمنأقوىال!قليةاللذةمذه

مذاوممنىفنسهعلىغيرهبهيؤثرنراهذلكومع!لمامالىالانسانيحتاج

وأمبدأسبيلفيالموتاستصفروربا،العلماملذةمنأقوىالايثارلقةأن

الحسيةال!ذاتمنأقوىوالنفسيةالعقليةاللذاتأنيؤكدذلككلغاية

البدفية.

الجانبالنفسعملحت9ازاالاتتملافهيسيناابنعندالسيادةاما

والقيالخلقيةالافمالعنهتعدرالذيالجانبذلك،الدنياهذهفيعنهاالصيلي

التوسط،ملكةبتحصيليتمالاعلاحومذاالسلوكفيوالاتجاهالاختيارمو.مجال

والتفريط.اطالافىبينومهـطالفاضلالخلغىفالفمل

ثلاثة:اجزاءكلالمدينةترتيبيكونأنميناابنسرىالمدينةوعن

مقاملهليىممطلانسانالمديخةفييكونفلا.والحفظةوالصناعالمدبرون

المدينةفييكونانيجبا!كالمديخةفيمنف!ةمنهمواحدلكليكونبلمحدر

.مشترىمال

نق!ماجنايةع!احبكلأوالمخالفعلىليسالغرامةتفرضبأنويوصى

يحرسونه.ولايذجرونهلاالذينوذويهأوليانهعلىبعضهايفرضن1يجببل

انياثم،الشرعيرفاهلاماعلريقعنالرزقعللبيكونألاعلىويحث

وبمضهالصدقاتليمعروفابمنمهيكونأنالمادلةالسيرةفانمالاالانسانحصل

الدمر.لنوافبذخراستبقى

تهابأنالمراةواحبمنن1سيناابنفيرىبأسرتهالرجلعلاقةمنأما

هع!نيماوتففأولادهابسياسةتهتمن9المرأةملىن1كصاوتحترورزوجها

التصديالامملهاككنلمالبالخاليةالشخلساقعلةكافتاذاالمراةفان،بيتها

بهيشتها.والتبرجبزينتهاللرجل
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القياميسمطيعزوجهاكاناذابالصملالمرأةتقومانسيناابنويىثض

مالبا.الرجلعنالمراةاصتغنتاذاةالاسنفبهكمدمعليحرعماةالاصمننقات

:الميزانليوالتربويةالنفسيةسينابناآراء-رابعا

النفسية:1سيناابنآراءلينظرة-ا

عينالابنوقربويةففسيةآراءمنال!هصريعالبحثمذافيلهعرفىماان

صيعةصملاحنلاتولكخه،المجالمذانيآثارهلينجدهماجعيعيشمللا
بامتقاد-تمنلوالآراءالملاحظاتمذه،مؤلفاتهأمهاتمنماخوذةعينات

لي،والتربيةالنفسابحاتفيمننلتهوشبينسيناابننغلروجهة-البحث

وانمااليوممليهموالذيبالمفهومنلهرقدالنفسعلميكنلمالذيالوقت

مجالاتفيجدبةوافكاربآراءاتىقدفانهذلكوكلالفلسفةمنفرعاكان

بهاسبق،النفسيةالامراضوعلاجوالشخصية.والانفمالإتالاحساسات

ناحيةومن،والجسدالنفسبينالرابطةوجودعلىسيناابنيؤكدفثلا
موجاتالعوتانباكتشافهياءالفينعلاءسبقتسيناابنأنيبدوخرى1

الاحم!اسوسحد:السمعبحاسةتتصلالهوائيةالموجاتومذهبالهواءتنتفل

حركةةقالولكنههوائيةموجاتالعوتبانيعرحلمصيناابنان،السعي
الصوتحقبقةوعفمندقيقتعبيروهذامجراهيجريماأوالهواءمنقوبة

الحديث.الملميبالمفهرم

تعدرالاففعالاتانيقررانهنجدالانفعالمن!ميخاابنموقفهخلالومن

تالا!قنالاأنمنأفلاطوناليهذمبعايختلفوبذلك،مماوالجسمالنفسمن

الروحيين.نظروجهةمىومذه،بالبدنلهاملاقةولا،خالصةنفسيةحالات

صيسىوليمرأسموعلىالحديثالعصرفيالماديوناليهنيمبمايخالف)نهكما
تغيراورارف!عالاوكالارتجاتالجسدوفعفيتبدلهوالانفمالأنيرىالذي

اقااننايقولالذيالمشهوررايهجعيسأعلنولذلك.ال!مويةالدورةفي

وفي.شيءالانفالمنيبضفلاالانفعالمنالجسديةالظوامرتلكحذفنا

اثباتحيثمنالاففعالمنالواف!حةالصورةأعلىقدسيناابننانالواقع

منهمايثكوناللتينالظاهر!نبينزمشيتماقبيوجدلاوانهوالنفسالجسمأفى

معا.قحدثانمصابل،القيزيولوجيةوالظاهرةالنفسيةالظاهرةا!موالانفمال

رايخلالمنونستطيع،النفسيةالامراضبعلاجسيناابنامتموقد

يعتدالتيالتاليةالاسسفسششتجانالنفسيلاالامراضعلاجليسيناابن

الحديث:النفسيالعلاجمسى1منكثيراتقتربوالتيال!لاجذلكمليها
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فيا!كوالافكارالتصوراتعنتكونانماالنفسيالمرضفشاة-9
الحب"موىأوالشمقض!*

الجسدية.والمظامرالنفسيةالحالاتبينالملاقةتأكيد-2

الشمق.فيكماموضوعاوسببالنفسيللصرض-3

.الملاجليكنأولاالمرضسببممىفةيجب-،

حدوثهعلىتدلالتيالمعلوماتعلىتعتمدالمرضتشخيصطربقة-5

لهيه.المرينىووقوع

الىالوصمولفيالاستقسائيوالمنهجالتجربةملىسيناابناعتاد-6
الحقافق.

الخفسية.للشكلةملاجمنيفرضفياالاصلاممبادىءمراعاته-7

التربوية:سينابناأراءفينظرة-2

فيفايةتعدامورمنسيناابنقىره!االطفلتربيةمجالفيينا1رلقد

يلا3ماالىوتوجيههبجسهوالمنايةوتعليمهارفاعهذلكمن،والروعةالدقة

يميثىحولهمنالمسلمغيرال!المكانأنذيالوقتفيذلككلكتبوقد،!لبمه

واسلوباتاسيابوياتىكظاماالطغلعلىوالمربونالآباءويفرضئاملفللاميخا

فلهرعنيرددانويقضيشخصيتويققموامبهعلىيقضيالشصليمفيعقيصا
نأالقرنتافينعيشونحنلنعجبوانخا،الكشبفيقراءتهمنهيعللبماقلب

مىوالامريكيونبيونالغىالمفكرونبهاينادىالتيالحديثةالتربيةمبادىء

"قىونبعشرةقبلهمسيناابنبهانادىالتيذاقهاالافكار

التربويةالافكارولكنالتربيةفيجامعاسشقلاكتاباسيناابنيضعلم

يكونأنمنذالانسانبتربيةوشولاحاطةعنتمبريمبهفيمتفرقةذكرماالى

كانواذا،المختلفةالمعرمراحلنيويمسوينمويولدانالىأسهبطنفيجنينا

الثهيرالطبيكتابهفيالعلبيةالناحيةمنالمون!وعلهذاتعرفىقدسيخاابن

شأنهموكما،معابويةوالتسالطببةللناحيةشاملاجاءبحثهأنالا(الغانون)

يمالجهما.النيالبحوتجبعفي

خاتمة:-خامسا

الرفيسالشبخالكببرالفيلسوفمعمعدودةرقانقتضينافقد..وبعد

نستعليعأنناوأصشقد،الجوافبالمتمددةعبقريتهزوايامنزاويةلي،سيناابن

بأننحكمانكتبهكافةالىالرجوعأساسعلىبنيتالتيالعجالةمذهخكلسن

دق9فهمعنزج!يالوقاداذكاءاللهاتاهالرليعالطرازمننفسياعالماكانسيخاابن
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السونياتي،الاتحادياتضهوراحدىوزبيكستان1مدتاحدىاليوموبخارى

اوزبيكستانوتقع.والصينوالهفوفارس-روسيابينالعلرقصلتقىملىتغع

وكانت.تركمانستانوثرقيوكازكستانتركستانوفربيففاتستان1ضمالي

وافغانستانوتركعانستانأوزبيكستانالحاليةالدولمنأجزاءتضمخراصان
.انيىاو

فغيلمربتوفالعنلعىومدينتهاخرارزمبلادقمبةفيكركانجما1

ولو(4)ـه618سنةالتترجربهاثمجيحوننهرغربيتقعكانت،الجرجافية

.تركعافستانمدنى!حااليوممانتبقيت

وأع!فهانانوممقوالريجرجانمنسينابنافيهاأقامالتىالبلادباقيأما

.(يعلةالخ!نظرا)انيةايىورنفهي

وشعتبر(خراسانمدنمن)بلخأهلمنانعبدأبوهكانلقد-أ

السياسيةالقصبةبخارىالىمنهاانتقلئم.شالهافيوتقعأففانستانمنحاليا

بننوحأميرماأ!امفيالوقتؤلكفيالسامانيةال!ولةوعاصعةخراصانلرلاية

منلهعولعلىيحملانمذااللهعبدا!شطاعقليلوبصد.السامانيمنصور

القرىأمهاتمنوميبخارىضياعمن(خرميثنألهايقالبقريهنال!لسلا

سينابنالحسينلهفولدتبهاوقعلنمنهاشوجأفشنةلهايقالقريةوبقربها

.م980هـ-370سنةشناابنولادةوكانت.لهأخاثم

القرآنمملمابوهلهأحضروفيها(5)بخارىالىةالاسانتقلتفم-ب

.الادبومملم

.البلدانع!جم-،

هـ375فةبينكانأنهشاكثىقح!مجدهلييقولأنالتاريخضتعللمولتفي:،

هـ*038ة!صو
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بح!%نم-"ث.،.لم.!3د).،زاك!ن.\.ا -.لم"طالاليصادالوطني
؟4!-ص.ص.،

كل.آ!أ-كملأى%ثإللص
لم؟اصد5!ا...+-*.!!ح!!رهث.نالحرح.**"أل:ظح+ذخطالم-"

صنا.9"خلحبم\سرمد--"ص*حص
65صء*.-"كلخ**-ص.ص،

"----4--\،

!ح!*!*""هـجملاض"-ىذ---9صبر "لأبم.ى.-..صول!

عشهفى-

!اش!اكاض،لتي،لهلار-
كطاض--؟صفينماآ!سث!شرتءلتمال!اتدإلد.ا0كر،-؟ىكظ .+..و...،إ4...سر".و:صونه!الد!شلأجرنطخرو،نت

القرأنعلىأتيتوقدالعرمنالشر؟كملت:ففسهعنسيناابنيقول

علينانفشحالمرتىوتعهدت..المجبمنييقضيكانحتىالادبمنكثيروعلى

الىاختلفذلككلوأفايوعصلاماالتجربةمنالمقتبسةالم!الجاتأبوابمن

تولهرتكأ.ممنةعهـثرةستأبناءمنالوقتتافيوانافيهفاظر1والفقه

.الفلشفة)6(أجقاءوجميعالمنطققواءةفأع!تالسخةونصفصنةالقراءةعلى

.الاميانووفياتالانباءميونانظر-6

-239-
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ودرسن1القرحف!قدكانحتىالعمرصنع!ئرةالثامنةسنةسيناابنم!أفصا

الكلاموملموالطبوالمنعلقوالهندسةوالحسابواللفةوالفقهوالادبالتفسير

يصلهوالآفخرالسماءب!الميربطهبمضهاومننوعةشتىئقافةوالفلسفة

.(7)بالارض

الأدبفيمؤلفاكذلكعرفهبلفحسبعلبيباالبخاريالمجمعيعرفهلم

مصتعم)وموالعروضفيمؤلفاتهأولالوقتذلكفيلهفلهرفقدوالفلسفة

المروف!يالحسينلابيأيضاألفوت،أصيبعةاييابنيقولهماعلى(الثهـراء

الفشرةمذهفيالفغ،(العروضيةبالحكمة)سعاهالفلسفةفيجامماكتابا

وكتاب(والمسولالحاصمل)كشابوهماقيالبسبكرلابياخرينكتابين

.(8)سمشةوعشريناحدىذاىاذععرهوكانالاخلاقفي(والاغالبر)

بيديذلكبعدوسقوطهاالسامانيةالدولةأسوراضطىاببمببثم-بم

اضعلىوالفلاسفةالنلسفةفبتيصبهاضتهرالذيسبكتكينبنمحمودنهغزسلطان

الخوارزميأميرماعهدهـفي392سنةكركانجالىالارتحالالىصيناابن

.مأمونبنعلي

بهاالمشتفلينعلىويمعلفالفلسفةيحبالسهليالحسينابووزيرهوكان

مذاببلاطالتقىحيثعرهمنطويلةفترةبهانلل7وحيناسيخالابنالحياةفطادت

المسيحيصهلوابووالبيروفيالسهليوزيرهمخهمالعلاءمنكبيرةبنخبةالامير

صنةعنهارحلحتىفيهافبقي.الخماربنالخيربر1والعىاقفصربو1و

.جرجانالىرحلالاخيرةومنخىاسانبلادمنوباوردنساهـالى403

عافيفيهاهـولبث403سنةمنذ(9)جرجانفيسيناابناقام-ر
قالوقد،(الطبفيالقانون)الخالدكتابهوالتأليفبالدراصةافتفلوفيها

ملىوعولبهتانوتعهوالريبجرجانبمضهصشفبراصيبعةابيابنمنه
المجسعلي!ختعرجرجانفيصنفهاالتىالكتبومن.وتجاربشرحالهيعملأن

الرسانل.منوكثيرالمعادوكتاب

والفلسفة.الدينبينسيخاابن-7

والنلسنة.الدينبينصيناابن-8

يعدمافبعتهموخراسانعلبرتانبين(،الخقر)قزوينبحسلهرب6مثهورمدينة-9
المدنمناليومومياليلدانسجمفيكيامذهمنسمدماوبمضهممذهسن

الاسرافية.
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اقهعب!ابوتلاميذ،ص!خاوتابلهالثداذيمصدأباولدينا!رحولي

القبر.الىضيمهحتىسيناابنصحبةلينللالذيالبوزحانى

فيهاوعشفبويه"بنالدبرلةمبماصممةالريماالىجرجانترىنمهـ-

.(المعاد0)كتاب

ممذانالىاتتقلومنها(ايىانفيووينة)ققوينالىخرجكأ-و

كنفليكانفيطحياتهومعنلمهـ،414!منةحتىنبهاهـفاقام405سنة
الأدو!ة)و(الشناء)كتابممظمالفوفيها،بويهبنالدولةثسسأميرها

.(القلبية

كنفليسنةمشرةأربعفقنىاصفهانهـوصمل414سنةوفي-ز

(الشفاء)أتموفيها.أحبهالذي(10)كاكويهبنج!فرأبيالدولةعلاء

(6النجا)كثابفخ!صو،الاسلاميالعالمعرلهافلسفيةمرصوعةكبرومو

الفلسفيةكتبهأممومو(والتنبيهاتالاضارات)وكتاب(العلائيالكتاب)و

تلمحوكيهاملهفيرملىبعسضهويضنبهيعتزصيناابنوكا!الاطلاقعلى

(11)الافحدارفيحباقهضسستاخذحينماالافسانتفصرالنيالمصوفيةالروح

ولممئلهاللفةفييعنفلمالمىبلسانصاهاللغةفيكتاباالشيخعشفثم

كماترقيبهالىاحديهتديلامسودقعلىفبقيتوفيحتىالبياضفيينقله

.(12)الجوزحانيعبيدابرعنهذلكحكى

سيثاباهمنالاتراىيعتنوكركاتجوبخارىخراسمانالاولالوطنأجلن!ف

طبيبا7عارحتىتركبةبلادفيمل!تووشرمرعولدلانهشكيافه0ويقولون
الاتحاددولاحدىأوزبيكستانتعتزالوطنمذاأجلومن.وفيلسوفا

.بخارىتنمموميالسوفياتي

الايىانيونيمتننالاكرانيةالفارصيةالمدنفيأخيرااسثيطافهأجلومن

ولان،الساسانيةالفارسيةللدولةتابعةالقدجفيكافتخراسانلانصينابابن

الشألبمنكثيرافيهاالفبهايستهانلانترةالغارصيةاليلادليقغىسيناابن

مسمودلبلسنولايفملىر!1نمالبويهيالدرلةمجدلهبلمنصمبهان1طيوكان-10

ابراميم!سعنللدكشورالاصلامتارفيليكعا،صنويةجزيكامقابليون!فلاالارل
.(113و97)صفحةالساكسةال!لبمةالئالثالجقءحسئ

والنلسنة.الدينبونسيناابن-12

.الانباءميون-12

نرلمؤا:بعاا-249-
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وفهمالبثريةالنفسأعماقليالفوصمنمكنهمرمفاوحسا،الممن!لات

نيكلهذلكمن6والاسكغادبالسلوىالظوامره!هوربلونلواهرمافافصها

ودوافعها.وسلوكهاالافسافيةالنفسفهم

ورعاية،عنايةمنالانساناليهيحتاجبعامارفالخظراتمانبمربومو

المشعاقبة،عيسهمراحلفيالافسانلنفسدقيقةمعرفةعلىشبيتهأسسبثى

ذلكالىينماف،التربويةمبادئهخدمةفيالطبفييرةالغقمصلوماتهاصتخدمكما

الكريمن1للقرحفنلىمنواعيةاسلاميةثقافةمنالاولىفضأتهمنذاكتسبهما

صماتفقد،العربيةاللغةوعلوموالحديتللفقةورراسةلآياتهدقيقونهم

الاسلاميةالوجهةتلكتربيتهتوجبهفيوأثرتاصلاميةصيافةففسهالدراصةهده

ملاحهطرقمنطريقةكلوفيآرانهمنراىكلليلهظهرت،بهاوصبفتها

واعملاحه.
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وايمآنهنهولساسينابناأوطان

لأنسيسنافيمععؤللدكتور

وملوىالمسلمينخلفاءنللفيونت،الاسلامبمدالمربيةالحضارةافطلقت
قاريخيانقرقأنيكنخاولا.اصلاميةعربيةحضارةاننلههى،المسلمينالمرب

بوتقةفيانصهرقافلقد،الاسلاميةوالحضارةاليربيةالحضارةبينوواقميا

لتائرمماد!ذوالاخرىعناحداممافعليكنلامتداخلتينمصاوشمبتاواحدة

الململغةالاصلاميالفنحبصدالعربيةاللفةأعسحتولف،الاصلاميةبالرصالة

تملوافقدبالبالدينفيالنامىدخلفكا،دخلهاالتيالبلادكلفيوالادب

ةرا!نحلادعمليو!امموابهماوألفواالعلماءفانقنهماوالعلمالدبنلغةلفته

الاسلامية.ألمربية

وأخذبلغتهاوتعلنمفللهافيماشالحضارةمذهاعلاممنعلمسيناوابن

دعها.فيالعربيةبضآليفهوسامم،وكتبهموحظعانهاعلائهاعن

اوطافهعنبالكلاممذابحثىفيوسأكمغي،فمبنوسيخاابنمنواملام

الباحثين.للزملاءالاخرىالشسبعنالتحدثتاركاوايانهولسانه

ءأوطات

النفوذعصرفيسينابن!ليبناللهعبدبنالحسينعليأبوعاش

حياتهمنالاولينالعثدينوقنى،(2)العباسيةالدولةعصورش(1)البويهي

.السامانية)3(الدولةظلفي

مننكركانجفيئم،خراصانعاصممةبخارىفيالاولعمرهشطرعاش

ليثمجرجانفيالفارسبةالبلادفيالشانيعصرهشطرعاشثمالتركيةالبلاد

.أعمفهانفيئمالبويهيللنفورالتابمتينومصذانالري

عتائدفيالغاليةالئيعةمنالبويهيرنهـوكان447-334سنةسناسد!،،1

المذمب.مدا

الله.بامرالقاكأئمالقارركأالطانعخلفانهبعنىعهدفيالفانيالمباعيالصني-2

.(م999-874)هـ(289-261)سنةمنالساصايخةالدولةاسشرت-3
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كناب)مثلبالفارسيةمنهاوالنادربالعربيةالعظىفالبيتهاكانتوانا!امة

وبعنى(العلانيفاسهدافش)و(والتنبيهاتالاشارات)وكتاب(النبنى
رسائل.

المستمريين.بر!لامنكانسيناابنن1كيفوسنرى

لسانه:

وملالمستعربةالعربمنلانهعربيغيراعلسنسيناابنكانوان
سشربة.وعرببةعارعربالابالمس

الشي!ةةا!دباتصالعلىكانانهبدليلالمربيةيتقنكانأياهان

اخوانرسافليطالعوالفلاسفةللفلسفةمحباوكانالمصر!نمنالاسماميلية

للملماءالصليةاللغةميوالمربيةدارهفيالحكاءيستنميفكانكماالصفا

السر.ذلكفيوالحكاء

ودراسةالقرآنبحفن!نفسه!نيحدثكمائقافنهسيناابنبدأولقد

وموتامةاجادةنلكيجيدأنواستعلاع،والادباللفةمنلفههيلزمهما

ذلكبعدبدائم.امجابهموموفعالنامىحديثأصبحماالعاثرةمنفي

خليفةحاجيحكىفقد،ال!ربيةالعلومدراستهقبكرولقد.الفقهبدراسة

الادبفي!يشاابنأستاذكانالخوارزسبكرأباأنالظنوق)31(كشفني

هـوتوفي370سنةولدفافهصغيرومرالمربيةدرسسيناابنأنأي
هـ.383!نةالغوارزمي

يتملقماومنها،النصحىبالمربيةلتأليفهالعظصالاغلبيةكانتولقد

المروضفيمؤلفاتهاولالبخاريالمجتمعفيله!رفلقدذاتهالمربييالادب
أياممنيوموليأ!يبعةأبيابنيقولهماعلى(الشعراءممتصم)ومو

الجبائيمخعوروابوال!ولةملاءالاميربيلينجالساكانصمفهان1فيحياته

منصوربو1نالتفت،ضرهبافيهاالشيختكلممسألةاللشةفيفجسىحاضر

كلامكبرفىمااللغةصنتقرألمولكنوحكيمفبلسوتانك:يقولخي!ثلاالى

شينثلاثاللفةكتبدرسعلىوتوفرالكلامملامنالضيخفاستنكف،مخها

الازمريمنصورأبيتصخيفمنخراسانمناللبةبي!هتكتابواستهدى
الفافلاضنهاقعائدثلاثوأنشامئلهايتفققلعاطبقةاللغةفيالشيخفبلغ

علىوالآخرالصعيدابنطريقةعلىحدها1كشبثلاثةوكتباللفةمنفريبة

.276ص،3ج-13
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جلدما،وافلاقبثجليدمامر1والصاحبعلريقةملىوالآخرالعابىعلريقة

ظفرناأناوذكرالجبائيمنصورأبيعلىالمجلدةتلكفمىضالاميرالىأوعزغ

فيها،مالناوتقولتتفقدهاأنفيجبالصيدوقتالصحراءفيالمجلدةبهذه

تجهلهماان:الشيخلهفقال.فيهاماكشيرعليهوأشكلمخصررأبوفيهاننظر

كئيرالهوذكراللفةكتبمنالفلانيالمونعفيتكررفهوالكتابمذاش

وكان،منهماالالفانلتلكحف!الضيخكاناللفةفيالممووفةالكتبسن

منصوربو1نفطن،فيهائقةغيراللخةمنيوردهفيمامجقفا3.منصورأبو

ذلكفيبهصبههماعليهحملهالذيوأنالشيختصنيفمنالرمحائلتلكن1

اليه.رواعتنفتنصلاليوم

كان

)مياءاللغةفيكشاباالشيخصمنفثم

علىفبضتونيحتىالبياضنيينقلهولم

(الجوزجانى)41عبيدأبومنهذلكحكى

للدمنهباقةأقدمجيدضعرسيناولابن

بالمربية.مشامرهعنيعبى

النفس:فيتمالىاللهرحمهقال

لترقيبالملومالنفسمب

والعلىكالزجماجةالننسانما

حيلانكافرلهتلاذا

أيتما:النفسنيوقال

الارلهعاصمنالبكمبطت

مارنمتلةكلمنمجوبة

وربمااليككرهعليوعم!ت

تل!صاوللماانهمهمت!وطانفت

**

.الانجاءميون-14

الله.خيرأسصدسبن1للدكتورالمربيالب-15

اللفةنييصختلم(العربلسان

تيبه،شألىأحديهتديلامسودته

وافهالعربيةاللغةليقوتهعلىلالة

بيتللكلميالكلونر

بيتاللهوعكمةسراجم

(15)ميتلانكأظلمتوالا

وتمنعنمززذاتورلاء

لهمبرلعولم!نرتالتيومي

ننجعفىاتوميفرالككرمت

عت!بلاالغراب8مجاور!فت
*
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ا!رسعالفضاءالىالرحيلورناالسالىالمسرلر*الياحتى
يولهعلممنيرلعوالعلمشامق8لرولوقتخردت!فو

(161يولهعلم!رماالعالمينليخفيةبكلمالمةوتمود

الشيب:فيوكال

تنعرموالاياميغتروالموءوام!ةوالأماليومدالشيب

عكمكلهيلاالممراواسعساطةالالهعهلحكماروطلي

يستنشالكرم)71(لماالنش؟كرملهدبيستهانفملاالفضلأريمالي

ضعالرجقبحرمنالشمرمنمنظومةوسالعلبفيأرجرزةسيعاولابن
الطبدرستسهلالعربيالادبمنقطمةومي،بيتا1314فيالطبملمفيها

الارجوزةمنالاولوالقسم.الذاكرةبجودةالمشهورينالمرباطباءملىوحفظه

وعلقالملاجفيالثانيوالقسم،الصحةوحف!العلبيةالنظرياتفييبحث

:يقولليها.حسناتمليقازمروابند!ثرابنعليها

مرضمنلن!بليسبببنمرضبرءصعةحندالطب

الظخر:اختيارنيويقول

متوسطاتمنعشهالي8حعامنالموضعلهواختر

معتملنييفربمزابهارملمنبهاليصيلعبمة

العينينمعالراسنضية،لثديينمظيمةحسيمة

والمفاصللملاعن!اءصبحة،اخلفسكلمنصلبمة

با!عيفوليسرلهةليباللطيفليسلبانهـات

:ايمات

واكهم،الخاطئةالمناميمبضلهليلسوفلانهبالالحادشناابناكهم

وملىمرلفاتهملىالاعللاعولكن،والفلعفةالدينروالتوفيقمحاولةفيبالنفاق

دينية.عاعلفةرذا؟لمصمل!ا،لمؤمن!منكان،االىيثيرحياتهثاريخ

.الامبانولهيات-16

.الاشبا*عيون-17
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الفلسفيةكتاباتهفيحاولأنوالفلسفيةالديخيةفقافثهنتمجةمنكانىلقد

وراءنيايتكلمانوكلاهماالفلسفيةوالافكارالاصلامبةال!فيدةببنبوفقان

وفي،الفكر!لريقعنوالثافية،والرسولالوحيق!رطمنالاول،الطبيعة

الطرفين،يرفيقولالىالوعمولالافكارمنكثيرفييستطعلممذهمحاولته

ال!ين.حقيقةفىبعيداتاويلاالنصرعىمنكئيرقاويلالىالامربهوانتهى

،ئارهولكن.بالالحادبعضهمرماهحتىعليهالعلماءائارةالىمذاصلهوأدى

بالتهسؤمناكانوانماالحادايخغييكنلمأنهعلىتدلقديماعنهكتبوما

تكوتفيالسبيلنملوانالاخرواليومورصلهوكتبهبصلانكتهومزمناموحدا
بمضهاواعتبادالاسلاميةالنصوعىبمنىقاويلهالىأدتفلسفيةأفكار
.(18)رمرزا

تسيطرالتيمىلملاحاسيساشرتوكافتمسلهفينبيلاسيناابنكان
ع!يهتىتبومامنطقهخانهوانمذهالتونيقبعليةقامأنوكتعليه

نثائج.من

على1ميخصانصمليهيف!نتواللهئانمنتمليالنلسفةانى1دفقد
منهالىالنصوصمذ.ظاهريىد،ننحاولالنصفلامريفيدهماوكول

...المطلقلا!كلافهليحقلالشانعى

متلبمىوموللصلكرؤيتهتكرنأنيكنلاالنبيأنراىحينماصيناوابن

يكنلم(المنبىأي)نفسهداخلمنآتيةميبلنفسهالملكعنناشئةبالمادة

الدنسة.الحسيةالاضياءمذهملاب!مةعنوابعادممالملائكةتطهيرمنلاكئريم!س*

أفلبفيوكانللنبوةالاعظامكثيركانأنهالرجلتاريخمنوالثابت

لمالافكارمذءأنملىيدلممالههيحيطومنموالصلاةملى!ان!احواله

نيقجولكافتالتيالطيبةالاحاسبسهذهاسثلنمتهافتائىمهردالاتجبهن

الرجلدلكنمذهالترفيقعمليةنياخطاتالرجلانفيهفكلاومما

وقيجيدهاللهتنننيهفياجتهادهوكبيرنيتحسنلهيشفعفهلمجثهداكان

موقغهفيالثرواجتنابالفضيلةاكثارالىو!تالتىالميادىءه!هبوالتبشير

لكلوعضرهانرحمةمننرجوماا!م(19)القيامةيومللحساباقهمن
باخلاعي.المجتهدين

.اثاكالباب-والنلسغةالدينثينسيناابن-18

والنمسفة.الدينبىجناابن-،9

-،،2-
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عبيدابوحكاهفياتفسهمنثكلمفقداضاعيلياسيناابنسكنولم

الا!ساعيلية،منالمعريين-داعىجاب1منأبيوكان:فقالالجوزجاني

وكذلكمموي!رفونهيقولونهالذيالرجهعلىوالعقلالنفسنكرمنهمسعوقد
تقبلهولايقرلرنهماوأدر!أصممهموأنابينهمتذاكروارباوكانوا.أخي

.(20)نفسي

لرصالةتصديقهوكمالتعالىبالئهايانهرسوخعلى!يناابنمؤلفاتتل

مؤلفاشه:منالشواهدمذهواليكموالسلامالصلاةمليهمحمد

العلب:فيتهارجوزمعللعفيقال-1

القةرصولملىوالسلاموالعلاةلتهوالحداللهبسم

ا!جمدالصليالسماواتدبالواحدالمهمكلنهالعمد

مدممنموجوداتنامغرجبالقدممنفردمبحانه

ممقولنامنالغفيبدكاعتىمقولناعلىنورهيفيض

واللسانابالنطقفملهالانسانابفضلهخلقلد

بالتياسالخنيبداكمابالاحساسالعماليهيوحي

الحسد،الرحيمالرحناللهبسم:ب(الطبفيالقانون)واستهل-2

الخبيمحصدسيدناعلىوالصلاة،احسانهوصبوغشانهبملويستصقهحمداقه
وصلامه.واله

العيهق،يجلومركماماؤه...:(كأة!بحثياالقانونليوتال-3

.وغيرهالعلبيبالمسيعمنواعترافاوسلممليهالقع!لىالنبيمنمرويا

جاءلماواستمملامهالاسلاميةوثقافتسيناابنايمانالىتشيرالجلةفهقه

.والسلامالصلاةعليهمحصدالرصولبه

الاعرابيالجولبولالابوالانفع:اللبنبحثفيالقانونفيوثال-4

الطحالوع!لابةءاغس!سالافييخفعالجملوبول.الانسانوكولالخجيبومو

فثربوالصححتمبوالها1وألبانهممنشربثملرروى،اللقاحلبنكلسيمالا

.وصحوا

.الانباء!يرن-20
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.الشانامقفيمل!سوالبخاريرواهماالىسيناابنيشير

:(21)وأدويتهااغذيتهاوبمةلاراالفصولفيأرجوزتهمطلعفيوقال-5

السالقبعنيجلوبهحمداانساماملىلنهالعمد

مسنعينابالنهيزلولم!بناابنربراجييقول

بالارضادالطبع!عحعم!ماالاجسادصعةمنسانلييا

هم!با-االلهلهيكا)وجداربمة!وستنلوبودان

والنونكالههمنمغلولةالفنونم!كمةمناصر

بعكمتهاه!مب،بحانهبقدرته8كامرطبيعة

المنرالفلكبكونكانتالنقديرحكمةفيهااصكن

***

فليس.تهالىبالثهيقينهورسوخايمانهالىمؤشراتتلكأتوالهنينرى
وتسخيرتوانينهوم!رفةالكونظوامرتحجبهمالذينالملماءمنسيناابن

فليس،البالغةوحكتالواسعوعلصهالقامر؟خالقهقدرةصنلافلنيهما

الحياةمنظامرايطصون،:سبحانهاللهقرلنيهميصدقالذينأولئكمن

اللهعناممالذينالعلماءمنانهبل(22)،غافلونىممالآخرة!نومم،الدفيا

اتخلقتماربناوالارضالسمواتخلئفيويتفكرون..":بقوله

.(24)،00العلاء03مبامناللهيخشىانا500:وتوله(23)،00باطلا

03فقالالجوزجانيعبيدأبوفقلهكانفسهعنسيناابنحدثولف

منالمثروأكلت،الادبومصلمالقرأنمعلموأحنرتبخارىالىانتقلنا

."المجبمنييقضيكانحتىالادبمنكثنوعلىالقرآنملىأتتوقدالعر

أجودمنوكنت،الزامداسماعيلالىفيهوالتردديالفتهأثتفلوكنت
بقوله:وعفهالذيالبرتيبكرأباسيناابنصادقولف.(25)السالكين

مد.والقوالتفسيرالفقهفيمتوحداوكان

للضشيه(البريةطبليالسنيةالمسابيح)،ةل!ولسآخرفيسجلةالارجوزةمده-21

الاوقافكتبخزانن)ليالموجردة!القليوبيالدينلهئهابحمد1المصريالم!مالهمي

الملياثالتىممهدمدسرية!وصطتولعد.سيخاابنالوضسوسة،(ببنداد
.المخطوطا!مض!ريىفيحلببباسةالصربى

.(7)برالروم6صرر-22

.(191):ممران(ل6سرر-23

.(28):فاطىصورة-24

.الانباءميون-25
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كانكلفحسبعلصيةدراصةالاصلاميةال!ثريعةدارساسيناابنيكنولم

قوياجافباالديناعتبارفيأفرمالهاكان،قويةدينيةعاطفةعاحبذلككل

علىوالادلة.ي!ارفهمامنادكاناذااحثرامهعلىوالعطارفاؤهيجب

..وحاسمةكنيرةالماطفةمذهفوة

اظفساكنولمصسالةنيأتعيركنتكلعا:فقالففسهعنسيناابنحكى

ى!حالكلمبدعالىوابتهلتوعمليتالجامعالىترددتقياسفيالوسطبالحد
المتعسر.وتيسرالمنخلقليفتح

افراض)فيالفارايينعرابيكتاباشترىلماأنهاينانفسهمنوحكى
الطبيعة(بعدما)كتاببسببهففهمذاديومهفيوقرأه(الطبيصةحدماكتاب

بشىءوفهعهثرائهمنيرمهثانينيلهتصدقح!وىرونمرةأرلحينقىأ"الذي

.(261شيالىللهضكراالففراءملىكنبر

وزيراكانعندماسيناابنحياةالسمرقندييه!فماايمانهدلائلومن

قبليستيق!كانانه:تال،امارتهماعةالريفيبويهبنالدولةلمب

تلاميذهيستقبلكانالفجرومند،الشفاءمنعمحائفبنعليككبالغجر

الىخروجهوعند.امامابهمفيصلىالصبحكباشيرننتشرحتىللدراسة
وأصحابالدولةوجوهبينهمومن.الفانمنألفبالبابيلقاهكانالدووان
فيعكثعملهمقرالىيصلحتىحاثميتهوحولهفرسهالوزيرفيركبالحاحات

يشقيلثم.كثيرخلقفيهيشاركهكانالذيالضذاءليتناوليمودئمالغلهرالى

الاميريلزمذلكوبمد.المصرصلاةفيؤدييستيق!ثم.للراحةعللباذلكيعد

قوله:ذلكالىالجوزجانيويفميف.المفربيصليحتىوالمحادئةيلينادمة

وكانتوبةالمئفاءمنأقرأوكختمل!لاطلبلادارهفيليلةكليجتعوكان)

سينااسنمحافظةعلىيدلماالسعرقنديخبروفي127)(نوبةالقانونسنفيري

.وكلاميذهبهيحي!ومنمو،8الصلاملى

بوجوب(السعادةرسالة)فيسيناابنصرحولقد:لمحرابةالدكتورقال

!لىالحت)ر!الةليلتلعسافكول،الشرعيةالاوفاعملىالحكيممحافظة

كمارأوللي-فالافسان،نفسهفيمتفلغلةصيقةعوفيةعنخبىءما(الذكر

الذكربسلاحيسكمينانمليهيجملأالواصملينمرتبةالىصلكى-فيهايصرح

ذلكفييستخرقوان،الحقبذكرالخلق!نيشثغلوانالنفمىكصعملى

.الانجاءيرن-26

للتنطي.الحكماءنحبار27-1
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المعارفكلبهفيتثيرحتىونجوامانفسهأمواءمنيصرفهتامااسثغراقا

سيناابنروحقلسأنأرتانيابل.والرمايةللنعرةموضعاويصبح

آلانباءعيونفيلهفاقرانبيلةممانمنففسهفيبجولكانوماالحقيقية

لنفسهيكىرماوصيتهوميالصوفيالخيرابيبنسيي!لابيوصيته9ص2ج

فبهاكاوإمم،بهايمملن1(العهد)رسالةنيالميثاقففسهعلىويقطعربامام

البدفيةالتعبداتعلىوالموافلبةالالهيةالسننوتعظيمالرعيةالاوضاعكلالمحافظة

منذلكغيرالى،غبارمممنالنفسعلىالمحافنلةمعالناسسبيلفييضحىوان

.(28)خفاياماواستنارتجوافبهاأشرقتقغسمنالاتختجلاميان

القولنجعلةعليهالحتفصندما.محمودةسيناابنخاتمةكانتولقد

فه1منيقينعلىأصمبححتىقواهوخارتجسهفعفبسببهاالريحوانحباس

اءالفقسعلىمعهباوتصدقوتاباغتسلثمالعلاجفامعلالنجاةفيامللا

ملىيكليتهوأقبلمماليكهواعتقبهماتصلمعنمرفمنالىالمنلالمورد

الموتسكراتخذته1انالى(29)ايامثلانهكلمرةيختسهفكانالقرآنقراءة

-بموهكانكما-الوجودعلىالخيرومفينىالكلمبدعريهالىفىجع
كماوقبرهم0371ـه428صنةرمضانمنالاولىالجعةفيبهمذاننيلكوكان

.(30)اليومالىيزاراليقوماالقبلةجانبمنالسورتحتالجوزجافييقول

**

الثقافة،عرهمىسضعرباعربياكانسيناابنأنسيبقماكلمنلنايتأكد

بيةالمسالحضارةنجوممننجما،يقيخامسلصاحقابالثهمؤمخا،الانتاجعربى

الانسانية.الحضارةمنجزءميحضارةوكلالاسلامية

تفتخرأنالتركيةالبلادوسائروتركماتسشانوأوزبيكستانلبخارىفحق

علبيباأضحىحتىدلمحارمافيمل!توخيراتهاعلىوشبفيهاولدالذيعليبأبي

وفيلسوفا.

تفتخر)نوأصقهانومذانوالريجرجانوبلدانهالايرانوحق

كانوبعضها،ربوعهاليمؤلفاتهمعمخطالذيسيخاابنالرنيسا!نل!اومب

الفارصية.باللغة

.49-48الصفعة-رالفلسفلاالدينبينسيخاابن-28

.الاميانولهيات-29

وعانقهرحولالاخضلافذكرالطشيةولي.والغلسغةالدينثينسينااكن-20
.الموت
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الطبيبالرنيسبالئ!يختفتخسأنأجمينوالمربللسسلمينوحل

باللغةالمختلفة!لومهنهلالذيالمستعربالعربيالمؤمنالمسلمالفيلسوف

المربيةالحفمارةودعمتظيةفيالكئبرةالعربيةبمؤلفاقهصاممفمالمربية

ث!وبي.اتجاهأيعنهيعرفول،الاصلامية

نأسبحافهاللهمنورجاؤفا،والاكباربالتقديىمغرونةاليهنتحياتنا

جناته.فسيحيسكنهوانبرحشهيتفعده
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البعثمصالهر

فرابة.حمودهللدكتوروالنمسفةالدينثينسيناابن-؟

الله.خبراسهدابلككورىب!ملاالطب-2

السادصةالطبعة-النالتالجقء-حسنابىايمسسمنلل!كتورالاصلامتارفي-3

.(039-384)والصفحات(،13-97)الصفحات

سيخا.لاثنالعانون-4

سن!لومثه.اوالعلبفيصيناابن8أرجوز-5

اصيب!ة.أبىلابنالاطباءطبقاتفيالانباءعيون-6

سيفا.بنمليبنالسينعنالكلامفي-خلكانلابنالاعيانوليات-7

.(273)عىللنفطيالحكماءاطباء-8

.(276)ص3جضليفةولحيالعلنونكشف-9

.الحمريلياقوتالبلدانسجم-؟.
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يصيرأنبمدنكرناالذيبل!صلاالغشاءمنالطبقةمذهمنئمان1هـاعلم

علىويدلك،ولضاءنرحةوبينماالمنبيةأمامووضعهاالعلبةالطبقةمنه

قويةعلبقةومي،تمثرولاقوقففيرمنداخلاالمحتيىىالفحوقتذلك

أربعمنمركبةوميقىنيةسيتولذلك،المشفالقرنكلونلونها،مشفة

وتعخالعينئقبفلتتيعلابتهاأما،صلبةالصقالنديدةفالظامرة،قشرات

،الئسعاعفيهافلينقذصقالهاوأما،المؤذيةالاشياءخارجمنيردمانفسهامن

،الفذاءلتجلبكذلكجعلتوانماالصقالقليلةمنياالعنبيةتليالتيوالقشرة

الىأميلفالخارجيةأمقجثهاواما،معتدلتانالوسطفياللتانوالقشرتان

الوصطليواللشان،رالرطوبةالصرار،الىأسيلوالداخلية،واليبسالبرد

.الاعتدالالىأميل

قيرماقاماحدماتأذياوفقداذافليكوناربعجعلهاليالحكمةواما

الذيننسهالغشاءمنتتفذىسامع،العنبيةمنغذاؤمايستغوقدمقامها
مخه.نشات

ني:الئاالقسم

افتلافهم.علىالخاسفينهمالوا1والعينأمقجةاختلافمن

الثالث:القسم

العامةوعلاج!تهاوعلاماتهاوأصبايهاالكليةالعينأمراضمعرضفي

توله:ومنها،والكلية

،الناض:ه!همىللعينتحدثالتىبالاشمابالمشهورةالاوجاعأناملم*

والرخو،،والممدد،المنخسوالوجع،والحكاى،والضافطالخشنوالرجع

.واللاذعوالمسلي،والثاقب،بانيوالضر

ص!فاته.وبينالاوجاعمذهكلثرحوت

:الراىالقسم

قوله:ومنها،المينعحةحف!لي

،الآفاتمنبتوقيهيكون،مغوكلوليالعينينفيالصحةوحف!+

المشركةالعامةالضروريةالستةالاسبابوبتقدير،وينفعبقويماواستصال

ومى:والمرضللصحة
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،والسكونوالحركة،وي!ثربيؤكلوما،الناسبأبدانالمحيطالهواء

مثىلته،النفسانيةوالاحداث،والاستف!اغوالاحتقان،واليقظة،النوم

الممحةأصدث،والشرتبوالرقتوالكيغيةالكيةليينبغيكماقدرت

.،وحفظتهالمرفىأحدثتقدرتاذاوبالضدوحفظتها

لهسمين:الىوينقسمواعناسلأالمفرد!الالويةليلهيبعثنيالثاالجزءاما-"

:الاولالفسم"

أجخاصها.وذكرالادويةقوىعلىمنهافر!تينينفوافييبحث

الثانى:القسم

البعل:ومنهاالمعجمحروفعلىبالعينالخاصةوافمالهاأنواصافييبحت

منالبصروظلصةالماءبدءمنففعبسارتهاكتحلاقاالرابمةليحار

.لتبخيرهالبعرينروأكله،المن!رخروجيهيجأنهالا.فليظةاختلاط

:لجورا

منفىكروقد.الميننواحىفيوالنواعروالحمرةالاكلةليينغعدمنه

للعين.مختلفادواءوخمسينمانثينالادوي!

الثالث:الجزء-ر

:أتسامسبعةومووعلاعانيةالبنالمينأمراضلي

:الاولالقسم-،

ومداواتها.وعلاماقهاواصبابهاوكيتهاالملتحةامراضلي

الثاني:القسم-2

تهما.ومداواوملاماتهااسبابهماووكميتهاالاجفانأمراضلي

الثالث:القسم-3

ومداواتها.وصلاماتهاواصبابهاوكميتهاالموقأمرانيلي

:الراىالقسم-4

تها.ومداواوملاماتهاوأسبابهاوكينهافيةالقرالعلبقةأمراضلي

المزتيابحات-257-
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،الابصارونزنالامارنكاية"

البندايالاشبيلي4العريرلهاصمبناللهل!بد

الامامصمانالدكتور

ثاهالسلجوقيللسلطانمديلاهـ،624مامبخالمؤلفمكشوبومو

صمعب،القراءةععبفاضحىمنقوطفيرتلسى1بخ!المؤلفكتبه،ارمن

نسخةعنالبحثفيمشكدرةبجهودالبكريحازمالدكتورقاموقد.التحقيق

ثانية،نسخةملىيمثرفلم،ومكتباتهاالعالمبلادمختلففيللكشاباخرى

ص!موبة.سننيلكفيمابىفيللتحقيقوحدمامصتمدةالنسخةمذهواعبحت
امثابا!هلالئانيةالنشخةكلالحصارنةنشاتالدكتورالاستانيمئرانالى

النفيس،ابنالىمنسوبكتابومو،الشفاءمفناح"31تحتطهرانفي

موضىموالذيالكتابمنموجزةلمحةتقديمبعدالكتايينبينوسنقارن
البحت.

:احزاءواربعةومقدمةفهرسمنالكتابيتكون

ا-المقدمه:

قوله:ومنهاعليهيببؤماالكحالنمتفيواحدلصلومي

اصتدالعلىيدلذلكلان،الاعنماءمتناصبالكحاليكونأنيستخب،

يكونوان،كاملةقامةفيرالافاعيل!نهتصدرماقلاجالمقوالمعتدلاجالمق

الحكة،درسمنكثيرمنخير،الحسضياءمنيسيرافان،العواسذكي

،يديهمبينوصلالمشايخوخدم،ص!نامتهتحصيلفيزمانهأنفققديكونوأن

نأوينبفي،علبيقافونعلىوتعلبيقمباثرةالىتحشاجالصناعةمذهفان

الماءوتحالظفرةوكشم!السبلكلقطالدتيقةالاعمالفيالحذقعلىيدهمهتطاو

.،والخوفالحدقمدمبمببالخطا2فيهيقعا!منيلكغيرالىوالتشمير

:ا!ساماربعةالىالاولالجزءوينتسم-ب

:الاولالقس

ووعفها،،ونعلها،وشرفها،المينأحوالمنهاتعرتامورلييبصت
املية.وأمرانمهاقىكيبهاوكيفية،طبقاتهاووعف،بهاالابصاروكيفية

للقرنية:هف!عو،منها
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الغامس:القسم-5

ورراواتها.وعلاماتهاوأسبابهاوكميتهاالعنبيةالطبقةأمرايخىفي

الساسى:القسم-6

ومداواشهما.وعلاماتهاوأسبابهاوكيتهاالحسعنالخفيةالامراضفي

السابع:القسم-7

كالصمداعنفسهاالعينفيليستبالمينتتعلقوميالجاتأمراضذكرلي

معالجتهاوكيفية،الحادةكالخزلاتبالمينيتعلقماومنها،والشقيقة

قوله:ومنها

تفىان،وذلكوسلخهاكشعلهامنبدفلاةق!عالالظنرةكانتان

وترفمها،بخيطأوبصنارةتعلقهائم،السبللق!فيبهفعلكمابالعليل

الاكبر،المأقناحيةمنوتقطع،يهاوتبسوتسلخهامبضعاتحتهاوتدخل،اليك

.التصاقيحد:لنلاالسيلفيذكرناالذيالندببرمثلالعينبىتالقطعد!بئم

بع:الراالبزءهـ-

وكحلاثرباالينأمراضفيالمسشعلةالمركبةالادويةلييبحثومو

:قسام1ربعة1ومر،ذلكوفيروضمادا

:الاولالغسم

التركيب.وكيفية.المركبالدواءالىالحاجةلي

الثاني:القسم

نيلكوغيروضماداوكحلائرباالعينسراض1فيالمستعملةالادويةفي

.والسفوفاتوالمطابخاصكالاقرالاكحالسرىمما

الثالث:القسم

.والاكسيراتوالقطوراتكالاضافاتبالعينالمختصةالادويةنسخفي

الرابع:القسم

بممقالتانوهوالعينمرضلعلاجتعلحالتيالادويةفيللكتابكالخاتة
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الاولى:المقالة

والقرنية.والمرقكالملتحمةللحسالظامرةالامراضأدويةفي

الثانية:المقالة

امراضلارويةفصلا1،وهيالحمىعنالخفيةالامراضأدويةفي
وفبرما.النوريوالعصبوالزجاجبةوالجليدبةالببنميةالرطوبة

تتوقف،مبتورةأبيخابينالتيالنسخةأنملاحظتهبنايجدرومما

الثالث،القسممنالخاس!الفصلوهو،والمعسلاتالقطوراتفصلعند

الخهاية.منعفحتاناوضحةبنقصهاكاملةثبهثهيالعراقيةالنسخةاما

المغطوطة:نسغتيبينالمقارنة

صمفحةفهنا&،مبشورة،البكريحازمالدكنورحققهاالتيالنسخةتبدو

:بمبارةالكتابسبدأحيث،صفحتانآومفقوية

لليسى،والقرلليمنىالشسمي،كالنيرينالمخجونجملهاوتالدنيالي"
.هوالمرضالصحةفيالانسانبنأحوالمنكئيرعلىيستدلومنها

:بصبارةفتبدأالحمارنةلاتالدكتورالاصتاذحققهاالتىالنسخةأما

سنالاتسانخالق،العدمبعدالاشياءوموجهالحكمملهملتههـالحمد

.،..الخاماج

وتعلابقها،،اليهااثرناالتيالصبارةفيالسابقةالنسخةمعتلتقيأنالى

تحتالاولالكتابليالموجودالسلجوقيرمن1شاهالىالامداءمنتخلوأنهاالا

التالي:النمى

المظفرالمؤب،المادلالحالمالسلطانمولافاخذانةالىعزوتهوقد"

قاكل،والمسلينالاسلامغياثوالدينالدنيامظقرالاثرفالملكالمخصور

تو،بكرأبيالعادلاللكبنموسىالنشحابيأرمنضاه،والمشركينالكفرة
.،الابعارهةونقالافكارنهايةةصميته

خاتعةة

عاناهاالتىالصيوباتالىالبكريحازمالدكشورالمخطوعلةمحققالمح

المؤلفبيدكتبتنريدةوحيدةفها1يظئكانالتيالنسخةمذهتحقيئني
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المكشابهةاملصاتبمخىرسمليالنروقالسوباتمذهومن،النسخوبخط

،السطوربعضمنقلائلكلماتواخنفاء،الآخرببعنهاالحروفبمنىومزج

كونماوأضبهعسبراالمخطرعلةقىاء6جملمعاءالحروفبتنقب!امتعامومدم
المصاىرمنالكثنالىالرحوعالىبهامابمماوالرمرزالطلاسمفكلمملية

بالمسللحاتمنهايتملقساصبماولاالكثابموض!مليالمخطوطةأوالمعلبوعة

والنحويلا.اللفويةالافلاع!وتصحيحالحلية

التىالمخطوطةبتحقيققامقدالحمارنةنطماتالدكثورالاصتادوكان

الخفيعىاينالىمنسوبة،الشفاءمفشاح"اصمتحتعلهراتفيعليهاعثر

بعضليالا،البكريالدكتورحققهاالتيالمخطوطةمنالاع!لطبقومي
صابقا.اليهاألمحناالتيالامور

المربيللكراثخدمةمنذلكليلما،التحقبقمذاعلباعةتتمن1شجو

منوملييةتاريخيةمرحلةيمثلأشملىالضوءوالقاءحوافبهمنجانبلي

العلم.مذامراحل
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عببفيالبيمارستان

العربعندالطبيةال!لومتقمليودوره

نىع!ريتامعمودالاصتاق

بعلبالضعبيةالتقاليدمتعفمدير

نلكيؤكد،التاريخفيالمامولةالمدناقدممنواح!ةتعد،حلبررينة

فهذه،ال!رينالقرنليتنكشضباتالتيالناريخيةالحتائقسن!مبسلة

مثل:الفيمالنرقمدنمنماصةمدفاماعرت،القدمليالعريفةةني!ملا
مناكوامالىوتحولتالمدنمذهتف!قناوت،وابلا.وماريوبابلنينوى

ةخالدةحلببقيتسينما،الباحثونمنهاينقبالتلال

نجصيع،القدمفيومرفلة،عميقةعصورفي،المدينةمقهمرتوقد
خاص!ةأمصيةاكتسبت،حبمنطقةانعلىتدلالعلبةالاثريةالدراسات

صيا1بينالفعليالرسيطدورولمبت،القوافل!لرقكلتقىالجغرافيلموقعها

المثوسط.الابضالبحرعالموببنوفارسالنهسبنببنماوبلارالصفرى

البيوتوبنىالقرامةوعرفالماشيةربىالذيالقديمالانسانصكنهاوقد

نفسهاحلبسكنكعا،المريبطتلموقعحفسياتفيمؤخرافلهرا!كالبدافية

حلب.جنوبىليالصخريالمرتفعتحتواسعةمسافاتملىنمتدكبيرةمفاورلي

الالففتص!ففيالاكاديةالخصوعىفيوررحلبلمدينةذكر.أتموان

قبلالثانيةالالففيالآموريةماريمدينةنصوصفيوأيضاالميلادقبلالئالثة

جميعذكرتهاوقد.م197،عاماكتشنتالتيابلافصوعىفيوأخيرا،الميلاد

واوغاريت.وكركيثىمارييينمتعلورةتجاريةكسهينةالنعومىهذه

عامالفارسيللحكمالشماليةسوريةخنستالآراميالحكموبعد
مامامدونيالاسكندرجاءن1الىلارصبةمقاطمةواصمبحتم.ق539
بهاوماش،اليوفانيونعلبهاتفقالتيحلببمنطقةوأمتمم.ق333

فاقامموانهاةح!عوقىبتهمابحالاعجبالذيارسطومثلوالملماءالفلاصفة

المدنفياليونانيةوالتقاليدالماداتانتثرتوقد.مرضهمنئمفيحتىا!يف

واليوفافية.الشرقيةالحن!ارتينامتزاجمنالهدفستيةالحضارةوفئأتالشرقية

مامالرومانيللغقوالطريقمهدت،والسلوقيينالبطالمةمحروبأن.فير6

-126-
http://www.al-maktabeh.com



دوراحلبولصبتصوريةفيالمسيحيةالديانةانتثرتنطىالبيقالمهدوفي

0،4فيالفرسماجمنعليةالبيق-الفارسيةالحروبوخلال.دعمهايبارزا

العسبأتىأنالىالامبراعلوريتينبين!ملمقامنم-وأحرقوماحلبص!دية

حكصهما.وانتهى

وسياسياحنسارياحلبم!يخةازدمرتوالعباسيالامويال!هدينوني

فراسبي1ووالفارابيوالمتنبيخلكانوابنالحويياقوتبرامثالفيهاوعاش
وغبرمم.والممريوالاصفهاني

عنهاوقالفازدمرتهضتهاحلبقابعتالميلاديالثامنالقرنومنذ

1537عاموفي."للخلافةتصلحالتيالمدنمنميحلبان":يطوطةابن

كانتالعراقوالهفالعجمقوافل"أنوذكر"بلون،الرحالةزارماميلادية

كانواالمذكورةالاقطارمذهنحوالمسافرينكلوان،محاعميلهااليهاتحمل

المدينةهقهفييجدالاتسانوكان،لمرافقتهمسشدينتجارابحلبعجدون

وعاداتلفةليتعلوااولادمميرسلونالبخادقةوكان،الئرقحاصلاتكل
كاس.."صوريةهل1

فيزارماحينلامارتينالفرنسىالاديببهامامعشرالشاسعالقرنوفي

الآسيوية.انينااسممليهاوأطلقم1830عام

منذالعلميالشقدمفيوافربسهمضربت،-القدمفيالمريقةالمدينةمذه

القرنفيالعثعانيالمهدتبيلحتىازدمارماوتابتالهجريالثامنالقرن

شامدة،قافمةلازالتالعلمدورمنكبيرةفىةلناوخلفت،الهجريالماشر

العلمية.الحركةتطورفيوعلتهالذيالكبيرالمدىعلى

يكنخامي!لاوابنالشحنةوابنشدادابنكتبهماالىالرجوعولدهى

وصفاوأضافواالكشيروالفقيالطباخم!نعنقلوقد،التقدمهذاتوضيح

.المنصرمالهجريعثرالرابعالقرنأواخرفيحلبعليهكانتلماضيقا

فنمدينةفيانتشرتالتىالملمدورعلىسيمةنظرةيلقيمنوان
يأفييتونزلمالذيالكبيرالمدديىى،خارجهاصخيرةاجزاءوفيالاسوار

.أخرى!ربيةمديخة

والبعفىالدينيةالامورفيب!ضهاختص1والنيعشرةالارب!ةفالرباعلات

مختلففياماكنهااتغذتالتيوالسبعيىالسبعوالزوايا،المامةبالامورالآخر

الحركةفيوافربسهمضربت،الكبيرةبالمساجدب!ضهاوالحقحلبأحياء
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آفاقفيشهرتهاطارتالتي3زواياالملمرجاللبدفىكانوقد،العلعية

التىالصياديةوالزاويةالمنصوريزاويةمئل،احياناوتعدته،ال!ربيالعالم

نسبةالنسيصيزاويةحيرا1و،ومعرفةعلممنارالمثافيالعه!حتىبقيت

وضمرهبالنسيصالعارفينالكثيرينمحجاليومميوالتيالمشهورالشاعرالى
وفلسفنهه

كانففمدرسةوعشرينوثانمائةتصدادهابلغوقدالمدارمىاما

الحالي-من!هومهابخير-المدرسةوكانتكبيراوالفقهالعلومفيدورها

وكات،ويسونفيهايقيعون،اليلملطلبةوملجا،واليلصاءللصنممركزا

ترىمنلهماالاوقافتخصيصنييتسابقونوفيرمممشولينمنحلبامالى

وتفيةنصوصولديخا،وكتب،زراعيةوارافيومدرودوروحوانيت

معلوطتبالتفصيلت!علينا،بمدهوساالهجريالشامنالقرنأوائلفيمؤرخة

تاقلنااذاالمستغربمنيكونولن،المدارسهقهفيالعملثروطعنمامة

ودينية.علعيةلفاياتالشريغينالحرمينالىيرسلالاوقاتمذهيمضريع

وبقيبعضهادثروت،الشحخةابننيكرماالتىالستونالخانقاماتوان

فيالمامةالحياةبتننليمحلبأهاليامتمامورىعلىتل،الاخراليعض

شامداليبغىم!المهفتنلهواحدمابترميمتقومالانارمدبىيةوان،المدينة

نها.بنافيوالقن!اةالولاةبقوتساحلبمدينةفيانتشرتالتيفقاماتالخاعلى

وعشرونوسبعمانةعهدهفيوبلغتشدادابنعددمافقدالعلمدورأما

والدرسللبحثمركزامنهاداركلكانتوقد،والحديثوالققهللعلمدارا

الئحنةوبنىالعديمبنيك!ورحلبقناةباسماءبعخمهاوعرت.والمنافلرة

والفقهواليدلالحديثدارباسموب!ضها،الروميوابنخعلطابنودار
وبعضها،السكندورمناقتعلعوب!ضها،مستقلةبمضهابنيتوتد.والحكة

بعنهان1تنىولا،والدراسةللبحثبكاملهاوخصصتفيهالسكنألغي
عليةامورمنذلكشابهوماللزردخافةوأخرى.العملة.لضربخصعى

تعلبيقية.

سكانهاتمداديلغمديخةفيانتشارماكانفقد،والمساج!صنلجواكلما1

نسة،ألفوصتونواربمةوسبممانةنيفالهجريعشرالرابعالقرنبدءفي
اريعمانةعددماكانفغد.نسةلف9الاربعمانةيقاربمنهمالذكورمدد

فيبلغوبمضهاالعلاةقاعةيتجاوزلاب!ضها،وجامعامسباوثانونوأربع

والعدليةالمشمانيةوجامعالامويالجامعمنل،كبيراحداوسعتاتساعه

لا.وغبرما
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وفعيوفد،فتطللعلاةيكونأنمنكثرالاصلامليوالجاكل
الكتبمنوب!ن!ا،للجامعأوقفماتناولتالاوقافنصوصبعضأيديخا
ولجرتت،العربيةالىافافةوالفارسيةكالتركيةصتعددةلغاتفيالقيمة

.شددةمواضيع

:العربعندالطبيةالعلومفيو!ورماناتالبيمارسثاوأتيا

اثنانوبض،ثلاثةدثرتحلبفيبيعارصتافا،تخصسالشحنةابنمددلقد

حلبفيالطبعشاعةتفمتولقد.جداجيدةحالةفياحداما،قانانى
الخدماتلتامين،بلاكاناني،فسوريةواصبحتثانهاوارتفععظياتقدما

خاصةبصورةمنهموالفقراء،صحيةعنايةبهموالمنايةللعرضىالطيية
واالبيارستاناتانئماءمنمخازلهمفيللععالجةالوسيلةيملكونلاالذين

البيمارصتانمنالاستفادةعنفضلا،ومعالجتهمبهموالعخايةلايوانهمالمشالي

والتدريس.للدراسة

بنصاورالحسنابوالمختارذكره،حلبفيعرتييمارصتانوأول

لنايذكرولم،للهجرة440عامموجرياكان،بعللانبابنالممسوفعبدون

وبيارص!انبيعوستباكلالبلدوفي،:بالقولواكنفىموقصهو1اسصه

نستطعلماليوموحتى"الخ...الاماميةمذمبعلىيفترنوالنقهاءعسفير

حلب.فيأنشاهمنولاالبيمارستانذلكمكانمعرفة

:تالالذمبكنوزصاحبذربو1ذكرهفتدالثاتيالببمارستاناما

بحلبوكان*:فال،يميةالب!صاحبالحمويحجةابنكلاممننغلت"

التيالدوادارسودوندأرأدخلوقدالدقاقببنييمرتقدجخر1بيارستان

معىفةمننتكنولم.،الدولةاركانيسكنهاكانوالتيالحلاويهفربي

.البيار!تانمذامنطىء

بابملىكانفقد،القدماءالمؤرخونوذكره،الثالتالبيعارصنانأما

ويقولءخرخارلابنب!ني،عتليمةكبيرةبوابةوله،الث!ماليالكبيرالجاكل
.،سكناصاروقد،امحالينفيهورأيتبابهاغلقتوالآن+:الشحنةأبن

لتحأنبعدالكبيرالجاععشماليأزيلتالتيالدورمععلبماآثارهزالتوقد

الحكومة.ردارالقلمةالىالمؤديالثمارع

الملكأنشاهمنذالنوريبالبييارستانالمعروفالرابعالبيمارستانوان

السادسالقرناواسطليزنكيالدينعصادبنمحمودالديننورالمادل

مرق!هانتقاءوان،الكبسىالجلوممحلةنيانطاكيةبابداخلموقعفيالهجري

بناءمكانلاختيارجرتكالتي!راصةكلبناءحرىالذمبكنوزفيوردكصا

.اديففيالعنديالبيمارستان
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أسواقفيوركاكينزراعيةواراضيوالمزارعالقرىبانيهعليهوقفوفد

المالمفارعلىالاوقافمقهكئرةدلتوقد،الاسوارخارجواحقارحلب
حتىبقاياهنرىالذيالكبيرالبيارستانهذانفقاتلتامينقدرهالذيالرفير

فعلتكا،وشميمهمماكنيهلاخلاءالآثاروريريةى!سقوالقيالآن

ني.الارغولالبيمارستان

فاعاتهبعضانموجردةتقال!االتيالكتاباتبليلفلاح!وافخا

منكاملقىنحواليبهدوذلك،يةهجس65،فيبخيتوانهاللنساءخصصت

الرحيمعبدبنالرحنعبدبنمحمويالمحاليابىقبلمن،البيمارستانبناء

مجرية840عاموفي.ايوببنيوسفالدينصلاحدولةفيالشافصيالعجي

البيارستافي.محمدالحاجقبلمن،العيفيةالخساءقاعةبجافبيايوانأحدث

.الزهريابنالدين!ثهابالقافيفاسعفهاسماويةكانتالمنسهلينقاعةوان

بعدععرااليهضيفت1وزياداتعليهادخلتاعملاحاتأنملىيدلومذا

وانشثتبالرخامأرفهفىثمتففانذاكوالافىادالدولةرجالبهاقامعر

فيالقلفنديوقكره،حيلانعنأقنيةفيالحلوالماءاليهاجلبماءبركتافيه

المرفى،لملاجحسنبيمارستانهـوفيها:تالحلبنىحديثهياالاعشيعبح

عميبعة9ابيابنلناأوردكما.،البيمارمتاننظرفيهاانديوانيةالوفلائفومن

البيعارسشانني!لانورالعادلالملكأنشأهـولما:فقالالتاليالشيقالوع!ف

الطبأمرجمل!الوقتذلكفيأخرىبيمارسناناتلوجوداشارةومذه9الكببر

وي!الجاليهيترددوكاتءوحرايةجامكيةلهوأطلقالحكمأبيالمج!لابيفيه

المصروفالكاحالالفرجبي9بنالفضلابوالدينثسعىوحدثني،فيهالمرضى

الحكمأبيابنالمجداباوانالبيمارستانفيش!م!هآنهاللهرحمهبالمعلواع

المثمارقونيديهوبينامورهمويعتبرحوالهم1ويتففبهالمرفىملىبوركان

والتدبيرالمداواةمنمريضلكليكتبهماجميعفكان،المرفىلخدمةوالقوام

وطلوعهذلكمنفراغهد!بوكان،قال.ذلكفييتوانىولاعنهيؤخرلا

الكبيرالايواتفيويجلسيأتيالدولةأعيانمنالمرفىوافتقاده،القلمةالى

الدين،نوروكان،الاثتفالكشبويحضرمنروشوجميمهللبيمارستانالذي

وكانتالعلبيةالكتب0منكبيرةجصلةالبيمارستانتاعلىوقفقداللهرحصه-

والمشتغلينالاعلب!ءصنجماعةفكان،الايوانعدرفياللذينالخرصتانين؟ا

يزالولاالتلاميذويقرىءعلبيةمباحثتجريثميديهبينوي!مدوناليهيأقرن

."!ارهالىيركبنمصاماتئلاثمفارالكتبفيونغلرمباحشةاعاشتفافيمعهم

وترتيب!سنمنالبي!ارستانمذاعليهكانمايتبينكلهذلكمن

التىالآثارمديىيةوتقوممدخلهسوىأعللالاأعمبحفقدالآنأما،وامتام

القماتقديمفيكانالذيالجميلالمكانمذافيالترميمباعمال،البناءشمتلك

.اءوال!ووالراحةالاعتخاءالمرضىفيهيجدومقراوالائساعللملمامرفى
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نعسفلاكعا،منهمشيئافعلمفلا،فيهعملواالذينالاطب!ءمناما

المحتملمنافهالا.عنهميوماوالتحقيقاتالوثانقتك!ئمفوقد،اسماءمم

فيع!لواقدحلبفيالمتعلببينالزمنذلكفيالمماعرينالا!لباءأكثريكونأن

بي1بنالفضلبي1أشال،اصيبعةبي1ابنقكرمموت،البيمارستانهذا

الدين،نوريفارقلاكانوالذيمجرية554عامفيبحلبالمتوفيالوقار

نيالخاعمةاطباءمنكانالذيالمفربيالسبتياسحقبنيحيىبنويوصف

بنمفيفوابخهالحلبيوصكوةةي!جه623عامفيوالمتوفيالملامريةالدولة

ولاده1ومجىية584عاموتوفيالصناعةفيسامراكانوتالحلبيسكرة

صماحبالطباخذكروقد.الطبصخاعةفيالمهارةاربابمنكانواوكلم

احمدالعلبيبوذكر،يةمجس625عامالمتوفيالرماويحسون،النبلاءأعلام

الحسيخيالصروجيالدينناصرالسيدبنسمودبنماشم)ن،بكميس

مجرية.496عامتوفيوقد،النوريللبيمارستاننيساركان

نلنىبخطكنابةبابهوملى،الكامليالارفونيالبيارسنان:)خيرا

جاءمن،الرحينمالرحصناللهبسم5:يليكعاوميبالحجرمحقورةجميل

ايامفيالمباردالبيمارستانمذاباننماءأمر.مئالها1عشرفلهلالحسنة
خلدقلاوونينمحمدالخاصرالملكالسلطانابنالصالحالملكالسلطانمولانا

غفرالمحروسةبحلبالسلعلخةتائبالكامليرغون1ربهالىالفقيرملكهالله

علىبلومقا.،وسبعايةوخمسينخعسصخةشهورفيالجنةثابه1ولهالله

المؤرخيقولكاالامراءلاحدبيتمحلهوكانءوبانيهالبيمارستانبناءتاريخ

علىوتركهاالبيتهذابوابةعلىفحافن!الشرعيبالطريقعليهحصل،العلباخ

:قالداوودالفتحأيااننكروقد.مسعورةوميكتبماعليهاب!كوحالها

اليهالمنسوبالبيمارصنانالكامليارغونالامبرهـأننما75،ايالسنةمذهلي،

،واجرهنوابهأنوابفيورفلامرهفيواجتهد،قنسيينيابداخلبحلب

عد1وومراقدهبيوتهومياقواعدهورفعوايوانهمجالسهومهدبنيانهوثيد

والسقيمفيع!نللواباحهالحكماربابفيهالصحةلحف!ورتبوالخدمالآلاتله

واحرىغزيرةأموالاعليهوانفقالكثيرةبالمي!هورواهوالمقيمللراحلبابهوفتح
قريةمنها،كقايتعلىيدفيسابسالحهللقيامووقف،وجرايةمعلوصةميونا

القو،توت1يقرالقراءفيهرتبوقد،ادلبقربسرمينأعمالمنىئ!نب

وكحلاصربةمناليهيحشاجماجميعلهورتب،بهيشصدقاوخبقالنهارعلرفي
السلعلنةنانببكفالةالبيارستانمذاوكان،الملطفاتوجعيعو!حجاجوسرامم

هجرية863و8،9ماميبينالسلعلنةنيابةالاضرفيجانمتولىولما،همحلب

.البيعارستانلهذاكافلامامه1جمل
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وخاعةيالعلبيةالعلومتطورفيكبيرتاثيرالبيمارستانلهناكانلف
نفسهالبناءأنحتى،حدةعلىحالةكلوممالجةال!قليةالامراضرراواة

الدواءوتفج،بهخاصةغرنةفيمريضكليحجقبحيتعم!انياصمم
كاملاعزلامعقولةالثلاثةالبيمار!شانأجخحةوان،علمىبثكللهوالممالجة

المجاورين.السكانراحةيقلقأنيعكنضجيجأوصوتكلتخنقانهالدرجة

العلباخذكروق!،الهاد:ينالمجانينلايواءمعدفهوالكبيرالرئيسيالجخاحاما

الخارجي،الصحئاطراففيكانانهبلغناوقد":فقالالنبلاءأعلامكتابهفي

وكانوا،المجانينليناظرماالرياحينانواعوممطهالذيالحوضأطرافوملى

الاجنحةبقيةوكذلك،أيغابهماالمجانينفيداوونوالمفنينالطرببآلاتياشرن

معدةوهي!سيكةالبركوجدرات!النوانيرمعيضا9الماءبركساحاتهافيفان

الكامل،ا!دوءللمريضيتأمنوبذلك،عليهاوالرياحينالازمارصص1لوضع

وراحتهم.تهدئتهمعلىذل!فيساعدالبهيجالزمرومننلر،ءالمهدىالماءتو!عو
البيمارستاتمذافيالمساكينالمجانينيعاولكاتوالرعايةالعنايةمذهنبصئل

فيالكاصرةالوحوشمعاملةيعاملونالمجانينبهظلالذيالوقتفي.وغيره

جاءصتى،يبوالشتبالضربويعاملونبالحديديكبلونحيث،الغرببلاد
السلاسللكصريدهأمتدتمنأول"بنييل.العلبيبفكانالفرفسيةالثورةعر

ميلادية.1793عامفيوذلكوأرجلهمنينالمجاايديمنيةالحدبوالقيود

القرنأواخرحتىالخظاممذاعلىجارياالبيمارمتانمذاامربقىوت

كامخهالاوفاعتلكوزالتأصهأهول،الحينذلكومنذالهجريالعائر

الجامعوقات1الىوارراتهوحولت،اوقافهفلةوتبعثرتفظارتهأمرأممل

فتصدع3والتهدالتخويبيدنيهعملتومكذا،هجرية1284عامالكبير
1302عامحلبعلىوالياباشاجميلكانحتى،حوفهوتهدمأرفهبلاط
المانلاتض!بأنالا.حوضهوتجديدتبليطهواعادةبشميمهفامتم،هجرية

خلانه1الىحلبأثارمديريةفلجاتةتاني!بسلاحتىكثنااليهواساءتسكنته

زيارتهمعهاتمكنجيدةبحالةاليومواصبح،ترميعهعلىوالصملساكتيهمن

والتاريخية.يةلاثىاأمميتهواجتلاءلفريداالممعاريازهعلىودراصه
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والصببانوالاطفال!العبالى!مباسة

صعنهموحفنلىوندبرمم

!ب

نيالقرواالجزاربنأحمد

العرالهيالبل!يمعمدبنوأعمد

ح!ا*عمرحسينالاستاد

بنأحمدجعفر)2(أبو،ان(")جلجللابنوالحكماءالاعلباءعلبقاتليجاء

ابنطبيب،النحلةمسلم،الدارقيرواني،الجننارخالدابيبنابراميم

،ملمنوكان،عجيبةتواليفالطبليوله،علبيببكرأبووممهعلبيب

الطب،غيرليتواليفوله.العلوموصافىللطبوالدراسةوالتطلعالحفن!
أحدالىكتب!يرولم.والبلافاتالفصولكتابوكاليفالتواريحكثاليفه

.(5)دممممعلالب)،(أبيالىالاسلطانهاالىولا،(3)أفريقيةر!المن

ليكونالمنسثير)6(الىعامكلقيينهنىوكان.قديماعديقالهكان

دار.بابعلىوضعكدوكان.افريقيةالىينصرفئمالغين!ايامطولمناى

(1)

(")

(5)

(6)

.(والحكصاءالا!لباءطبقات)الاندلسيحسانينطيصانداو!و!1مو

للآثارالفرنسيالسلصده!ملامطبعة)والحكماءالاطباءطبتات،جلجلابن
.09-88ص(م80901التامر-الثر!ية

رابع)التاريخيةقرطاجمدخةةن!روحالياكونمسلارضلهدجاص:لريتية1
.3ص(الاصلايةال!ربيةقونمى

.(9.صجلجلابن)المهدياقهمبدينحمد1مر

سنةترليبسالغاطمييندولةصسسىسعدتميمأبواقهلدينالممقالخلينةمو

.(9ءعيجللىابنهـ)265

الميلاديالشاشالقرنأواخرنيدهالمترسطالابيضالبعرملىرثاطانستبر
تونس)كم156العاصةترنسومنع80القيروانمنيبمدامينبنمرنة
.(الاسلاسيةالمريية
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المعوفاتجميعبيهبينأمد،برشيق)7(يسمى،لهغلامافيهااقمد،صقيفة

واخذالغلامالىبالجوازامر،بالخداةالقواريىراىفانيا،والادويةوالاثربة

ربعة1لهوج!ماتولما.شيئااحدمنياخذانبخفسهشامةمخهالادوية

.،وغيرماطبيةكتبمنقنعلاراوعشرونوخسة،دينارألفوعشرون

بنأحمدوسؤلفاتسيرةحولدراستهفيقعلايةسلمانالدكتوروذكر

ماشالجقارابنأناثبتجلجلابنانالفيرواني)4(ألجقاربنميم)ىبا

الذيبلجلجلابنطبقاتفيعليهأتفلمالذيالتحديدوهوعاما)9(ثمانين

أمينسيدفؤارجلجلابنمخعلوطةومحقق،عاماوثعافننيفاعاشأنهورد

أنهالجزار)01(لابنتىجصتهموامثيفيأوردالمصريةالكشببارالمخطوطات

طبقاتوفي.388:اعذارىلابنالمغربالبيانفيكماهـ.369سنةتوفي

ورقةالخطيبلابنالمقتبسجذوةولي.137::2الحمويلياقوتالادباء

العارفينمديةوليهـ.395سسنةب!دريدهـووفاته341سنةسولدهأن1.0

طبقاتقالجقارابنترجمةووردتهـ.040سنةمتتولابالاندئستوفيأفي

أصيبعةأبيلابنالاعلباءطبقاتفيالانباءوعيون،61الاندلسيلضاعد3الا

العمرياللهفضللابنالامعارمعالكفيالابصارومسالك،2:37-39

،137-2:136الحمويلياقوتالارباءوعلبقات،،79-،78لوحة3ق5ء

وسلم،تيعورنسخة1:117الصفديايبكبنلخليلبالونياتوالرافي
الآسيويةوالمجلة،1:70خليفةلحاجيالعارنينومدية،62برصالوصول

لبروكلمانالعربيةالآدابوتاريخ،م89:عىاجام8،2سخةالفرنسية

باخبارالحنفااتعان!)فيالمقريقيمخهونقل،424:اقح!فو1:238

والمالك(المسالك)ليالبكريعبيدأبووذكره(الخلفاالفاطميينالانعلا

التونسىالوهابعبدحسنيحسنلهشصوت.(المفردات)فيالبيطاروابن

ربعين1نحومؤلقاتهمنوذكر(افريقيةتاريخفيالذخيرة)المخطوطكتابهلي
مصنفا.

مخ!لوعلا.زاللاالاخيرالكتابأنم19،،عامسيدذؤاديلكرحينوفي

ليرشيياممبشيوعلممرفتي3الاعلىزاتجرحرفوالباءرمضيئالامحح(7)
.م1980-1979عامىذرتهاالتيالتونسيةالمدنوليالغيروان

م1980هـ-14.ع.الاولالعدد،الناسعالمجلد)العرافيةالرانيةالموردمجلة(8)

.(06-47:ص)

.48ص؟المورد(9)

.88صي:جلجلابن(،0)
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وتبيرمم(الصبيان)سياصةلكتابتحقيقهفيالهيلةالحبيبمحعدالدكتوربئبت

لابنمفصلةتىجمةاوردالومابعبدحسنىحسنالاستاذان،،25ص
بل.م196،سنةالمعلبوع322-306عى1جكتا"بهورقاتفيارالجق

عددالتونسيةالندوةبجلةعنهموفو!االومابعب!حسنيحسنو!ضب

سنةالعربيةالمخطوعلاتمجلةفيعنهخر1وموجقا،م1953سنةقيف!ي
.ام9،8جولييهالتونسيلاالفكرمجلةفيثالثاوموفوعا.76عيم1955

جاءماتفوقالجقارابنترجمةبعادرقائمةالهيلةالحبيبمحعدويورد

تحقيقبعدب!ضهاأنجننوأبحاثوراساتوهيجلجلابنتحقيقموامشفي
شاجمهقاموسليالقركلىالدينخيرقكرهنقد.لمخطرطتهسيدفؤاد

معجمليكحالةرفاوعصر،الثانيةالعلبعة،83-82ص،\ج(الاعلام)

ابنأيامالىالعربيالغكرتاريخكتابهفيفروخوعر،137عىاجالمؤلفين

.ارالجقلابنتههـلمعاص417ممخةالمشوفيتياالقيروالمؤرخالرفميق

شجيحمعواتفق،ووفاتهميلارهسنةفيوالمؤلفونالممنفوناختلفوقد

ابىاهيما!حاقابوعننقلالذيعذارىابنبشحديدالهيلةالحبيبمحد

.ارالجقلابنهـلمعاصسته417سنةتياالقيروالمؤرخالرشيق

ومو.م987هـ،377سنةقبلتوفيالجقارابنانيرىوالرفيق

بالقيروانولاىتفانوعليه.موتهيذكرالذيجلجلابنعلبقاتقاليفتارفي

الاغالبة.!دنهايةفيي1(الميلاديالتاسع)الهجريالثالثالقرنأواخركانت

التخصصي:الاطفالطبليالجزاربناريالة

القيروانيالجقارابنكتابالفيعةترنىمكتباتاحدىمنأقتخيت

الاسلاميةالعربيةشبيتنامنامجاحدنه1فلنا(بيرمموتالعبيانسياسة)في

دراسةاماموجدقنيالكتابلمفع!ونوبدرامتي.الاعلفالتمليمفيالاصلية

الرحممنخروجهممنذوتدبيرمموالنفسيالجسديالاطفالعلبليريادية

ومو.وتصرفاتهمسلوكهممنأيطبائمهممنعلبيمةأنمالهمتشبروحتى

ى!حا،القروانبلغتهالذيوالشقافيالعلميالمستوىعنعورةيمطينا
ينىيدومعا.للهجر!الرابعالقرنابانالزاميةالاسلاميةالمربيةحواضرنا

يثكلأجقائهمنكثيرفيأنهالجقارابنلمصنفالمقارنةدراستناأمميةني

الطبيلاالننكلخيعاتاحدثمعوالمتفقالمعاصالتخمصيالاطفاللطبأساسا

السبقميزةلمصنغنايمعليومذا(الاكلينيكية)السيريةوتعلبيقاتهاالنظرية

الباحثكانواذا.الانساني!الطبيةم!املتهفيوالصدقالعلميةريادتهفي

الاولىالقرونمذهخلالكانالمفرب.أنيرىالهيلةالحبيبمحدالدكتور

السياسىاسنقلالهنحومحنشمةخعلواتليسارنه1رغمللنرقثقافتهتبميةفي
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العلميةالحركاتصدىفيالثقافيةالشبعيةتهونلعس،الافالبةعهدلي

الاقعىالمفربالىذلكد!بلبعلالقبروانفيبفدادعنالصادرةوالاىببة

،خلاقعلاءمنالعربيينبناومغسمثرقنانشاجفيارىا(،فاني"هـلمالافدلسي

المنرالدةالحلقاتمثواعملانسانيحضاريوابداعلاف!ناوىف"اوتموانما

وبيصارصتاناتها.حكمتهادوربينفيماالاخويةوالملانقالصلاتبوسيج

علىحقثامدالجزارابنمصاصرالبلديالعلامةعنبعدفيماوحديمنا
اليه.ذمبخاما

:8ومضاهـرواسلوبهومعتواهالمغطوع!وصف

كتابيمئأنأحالبروكلمانن1الهيلةالحبيبمحمدالباحثيثبت

نانيافا:بعكتبةالشرقيةالمخطوطاتفهرستملى(وت!بيرهمالصببانسياسة)

وبالرجوع.م1970صنة!!،ء*!بصدينةعلبع(!".3.نم!صءك!!،تاليف

ضصنالمخعلوطعلىعثىنابحثبعدثمذكراللكتابنجدلالفهرستمذاالى

بالبخدتية!ة6!!ة!*مخ!5(ءنامارئيانابمكتبة157رقمحملبىمجموع

.الودقاتمرقمةغيرمنهمصورةنسخةعلىوصلنا

،صطرا17صفحةوبكلجميلنرقيبخطورقة25فيبقعوالكناب

لو!ثينقصوبالمخعلوط.للكتابنسخهتاريخيذكرلمالاسممجهولالناسخ،

الثافيالبابوبايةوالعشرينالواحدالبابوكاملالعشرينالبابنهاية
.(12)والعشرين

الجزارابنمؤلفاتقسمفيتطايةسلمانالدكتوروأثبت

بي.الم!اثالتىتاريخكتابعاحبصينكينفؤادقائة
رقم.مارمميانابمكتبةالبندقيةفيموجود3بيروتالصبيان

سياسةفيالاوانلفوال9منمجموعة:يةالق!الاسكوريال

الدارعنتونىفيومنشورفق!البندقيةنسخةعلىمحقق

.،الهيلةالحبيبمحمدالدكتورقبلمن،م1968عام

علىامممادا("3!

صياصةكنابأن

مكشبةوفي،24

والكتابالا!لفال

للننرالنونسية

للنشر،التونسيةالدار30وتدبيرالمبيانسيالهة:القيروانيالجقاربنأحمد

.20-19:ص،م1968تونس

.،اص:وتدبيممالصبيانسياسة

.،،ص:الموردمجلة
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1،7وموالهيلةالمخعلوطمحققأفبتهالذيالرقمبينفارقاوتلاحن!

...240ومرسزكينعلىاعتاداقطايةنقلهالذيالرعوبين

بالاسكوريالنسغةمنهانالرمابمبدحسنىحسنالاصماذويدكر"

.(،4)،يذكرمالممحم8ص6ء!د!نبورغديىولكى

.،باباوم!ثرينائنين("5)المحققالمخطوط!رسويتضمن"

،الامعنوحديثالرحممنخروجهمعخدالاطفالكدبيرليالاوكالالبابا

فسله،،الطفلفضج،الرنيعوغذاء،تليحه،تهسقعلع،العلفلوخروج

وبكانه.مشيه،جلوسه،غذانهوقت،ارضاعه،تخيظفه

حيثمنالمبيانلرفماعقحشاجالتيالمرضعصفةفيالثانيوالباب
والحافنة.،جسدما،خلقها،.خلقها،شا

والمذموممنهالمحصودالظنر)61((حليب)لبنصفةفيالشالثوالباب

.(الحليب)اللبنتىكيبيكونأنيخبغيوكيف

ليكونالمرفعبهاتبرالتيوالائربةالاعلععةفيالرابعوالباب
عحيحا.

لونه.وتخير(الحليب)اللبئقلةسببليالخاصوالباب

واصملاحه(الحليب)اللبنالقليلةالمرفعةتدبيرفيالسادسوالباب

.(الحليب)اللبنتحسنالتيوالادويةورقتهفلظوعلاج

أصنانهم.مندرجةكلفيللصبيانتعرضالتيالاغراضفيالسابعوالباب

.الاطفالأسنانليوكلمة

المتولدة(قعثورمعقروح)والرية(قروح)ةغ!سلاليالثامنوالباب

وعلاجها.العبيانرؤوسلي

للصبيانالصارض(الرأسكبر)الدواسالمسمىالداءليالتاممعوالباب

.المعلاسداء،البطننشفاخا،اليافوخورم،الرأسكبرملاج،وعلاجه

.42ص:3ركدسيرالبيانسياسة

.191صةزكرهصابلىمرجع

فيرما.لرلدالمرض:الظنر
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!ة"محلنمله!(،-ابلبسياويسمىللصبيانالعارضالعرعداءليالعاصرالبا"و

.(الصبيانمخدالهراعأوالعرع)

.للصبيانالعارفىالسمرفيصثريالحايوالباب

التهاب)وعلاىالصبياناذانمنالسائلةالرطوبةفيعشرالشاليوالباب

.(القيحخروجمعالاذن

للصبيانالمارننالحولوموالحدقةزوالفيعثرالثاكوالباب
.وعلابالينوانكناخ

.الاسمانخروجصللعيبانالحاثالوجعفيعشرالرابعوالباب

القلاع،الصبيانأفراهفيالعارضةالقروحنيعشرالخاسوالباب
وعلاجه.

.وعلابالسعالليعثرالسادسوالباب

وعغةوعلاجهما(الاسهال)والاختلاتالقيءفيعثرالسابعوالباب
.الصنارالصبيانلاطلاقفسصاد

.الصبيانأمماءليتتولدالتيوالدودالحياتفيعشرالثامنوالباب

وعلاجه.وورمهاالسةنتوءليمشرالتامعوالباب

.وملابالصبيانمئانةفيالمشولدةالحعىليالعشرونوالباب

.الصبيانتربيةفيوالعشرونالحاديوالباب

تطمخيعه،المادةمليالاصلوبسهل،العبار،وحينارالبنابنوأسلوب

المتوالقةالتطبيقيةوالعلعيةالمخبريةوالمعاينةوالتجاربالتحليلعلىمبنى

ونفسيا.جسدياالحديثالتخسسالاطفالعلبدراساتمع

ابنلان!*فحالاعلفالعلبليتاليفاولمرالكتابمذا،نويبدو

سياصةعنللحديثيختصكتاباللسابقينيرلمأفهالىخطبتلييشيرالجزار

ت!روكصا):سكتابهليالجزارابنعليهااعشعدانتيوالمعادر.الصبيان
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برلوسسقالة،لجالينوسالسياسةكتاب،ابقراطنصول(مصنفهثنايالي

أربعينقل،لجالينوسالطبيةالصنعةكتاب،لجالبنوسالاصحاءتببرلي
يقعدانهوالمظنوناسحاقعنمراتربع1و،ماصويهبنيصيىمنمرات

الفيلسوفعنينقل،التدماءالاعلباءمن!ملموسمنسنقل،ماسويهبناسحاق

اسمائهم.ذكردونأطباءمنوينقلواسيو1

والصبيانوالاطفالالحبالىتدبيركتاب)مصنفأنسنجدوبالمقارنة

البلدييحيىمحصدبنلاحعد(لهمالمارنةالامراضومداواةعحتموحفن!

بالناكيدلهو،القبروانيارالجقابنمعاعرهكنابهلييوازلمان،العراقي

أخر.مصنفأيمنمادةوأومعموضوعااصمولمصنفالناقىد

للبل!ي:والصبيانوالاطفالالعبالىتدبيركتاب

لابي(وتدبيرممالصبيانةس!يس)كتابدراسةافتهاءقاربتانبعد

العاممذااوانللبيروتزيارتىخلالحصلت،القيروانيالجقاربنج!فر

ومداواةصحتهموحفلىوالصبيانوالاطفالالحبالىتبيركتاب)علىم1981

البلدييحيىبنمعدبنأحدالعلامةالفهوقد(لهمالعارضةالاعرانق

يسامدفيماعلىولهفتيمبتخايبعضفيهفالنيت،سنةالفحواليقبلبالعراق

مندوالنفسيالجسديالاطفالعلبحولواستقصاءاتيدراصتياغناءكل

منالقيروانيوأنخاعة،الأسلاميةبيةالعسحضارتناملعاءمنالمتقدمين

زمنفيماثاوت،العربيشرقناعلصاءمنوالبلديالمربيمغسبناعلصاء
تقريبا.واحد

بثحقيقزمناد!حمقاسمالحاجمحصودالمراقيالطبيبالصلوت

صلسلةنعنللخثرالرشيددارعنم1980نلهرتحتىالبلديمخطرعلة

".اقيةلالعسلمبالجعهوربةوالاملامالثقانةوزارةعنالصادرة96رقمالترا:كتب

البلدييحيىبنمصدبناحمدالمباسابوالشيخ،موالمزلفواسم

مدينةمنوالقريبةالحاليةموصلاسكيسدينةوهي(بلط)بلدمدينةمن

واطباءالمراكيينالا!لباءطبقاتفيأع!يبعةابنذكرهوت(17)ال!راقفيالموصل

.(18)اةوالمداوالملاجصن،الطببصنام!خبيراوكان."بكسودياريرةالجز

صتهموحف!والصبانوالاطغالالعبالتدبيركتابةالبلديسدبناحمد
.35ص،م0198دا!ضب،للنشرال!نيددار،لهمالعارفةاضالاص6ومداوا

للنشر،8الحيادار،الاطباءعلبقاتنيالانباءعيرنةاعيب!ةابيبنموفق

.332:عىم1965بيروت
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الاولىالصفحةفيورددقف.(19)يسجهلاالرابعالقرنأبناءسنوالبلدي

.(20)يوسفبنيمقوبالفرجأبيالاحلللوزيركتابهصنفأنهمخطوعلتهمن

الطبيبأعميبصةأبيلابنالا!لباءعلبقاتفيالافباءصيورمحققاختلاتومع

كلس.ابن6وفاصنةتحديدليالاملامصاحبالزركليني!لاخيرمنرضاترار
نرجحكخاوان.البلديالعلامةوفاةو1ولادةبتاريخثبتان!لكلافانخا

للهجرةالرابعنالقىبخاء1منانهمصنفهتاليفظروفمنوردمامعاتفاتا

.للمبلادالماض،

يتثدهـول380حراليتوفيبانهتوفيكناولمانسانفسد5ذكروقد

خسىمنادبانسيقكينفؤادالاستاذهـذكروقد،(آ")رخآر!عمأيفيذلك

قاسمالحاجمحمردالطبيبامتمدوتللبلدي(22)،الكتابمنمخعلوطةنسخ

جميعها.الخسةالمخعلوطاتعلىالبلديلمصنفتحقيقهنيسد

:مقالاتئلاثالىينقسمالبلديوكتاب

الاولى:المقالة

فيهمالاسراضمنيعرضماوسداوا،والاجنةوالاطفالالحبالىببرتفي

وخسينمبمةعلىتثتعلالمقالةومذه.بذكرهيتقدمانينبفىماوذكر
.(23)اباب

(21!

،(23)

.،9:صالحبالىق!بيكتاب

الملومليحجةواسبحالمفيالماليةبادارتهانتهربغداداملمنيهودي،وكو

كأ.(333عىالاطباءطبظتليالانباءعيون)،-م991-93ءالاصلايمة

أمور.هـوقولى363سنةالمبيديالفاعلميالممنلخدمالاقصىالمضربالىافثتل.

"م990هـ-380يزالعقأيامتوفي.الاجلكالوزك!المعقلقبههـ.368صنةلي

.(267:عى9:جللزدكليالاملام)

لتاريخالاولىال!المية3لندوالمتال!دم،الافسيمىدوذورلاعصلالمربيةالرواية

.م1976فيسان12-،حلب.المربمخدالعلوم

.831ص3مجلد-بيالعر:االتسيختار-ليقكينفزاد

.73صالحبالتبيركتاب
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نية:الثاالمقالة

المقالةومذهصمحتهموحف!وتبيرمموالعبيانالاطفالقربيةهـفي

.8(2،)ابابوأربعينث!انيةعلىتشنول

الثالثة:المتالة

واحدكلومداواةنايب!صلاوبالاطفالالحادثةوالاوجاعالامرافيهـلي

.،(25)ابابوستينواحدعلىتشتكلالمقالةومذه.منها

اككلفظرتالييعشبىالبلديكتابأن"البلديمطوعلةمعققويرى

:مذاملى،ودليلناالحقلمذافيالمربالاطباءتبلمنكنبماوأضمل

ال!نايةبجانب.والولادةالحاملبحالامالعنايةمسالةملىلاحتوانه-،

طبفيالرازيفرسالة.والتربويةوالنفسيةالجسميةالخاحيةمنثالطقل
أفناالا،الاطغالطبفيمؤلفاولتمتبرالمؤرخينباتفاقكوظمعالاطفال

ثناء1سواءبهالعنايلامسألةوميالابالطفلشلقةمسألةالىقفتقرنجدما

كتبهماجودةومع.وتمليمهالنفسيةتىبيتهومسالة.الولادةبعدأوالحكل

القيروافيالجزارواينالبقراعليةالمعالجاتكتابهفيالطبريمحعدبناحيد

وتبيرالجنينخلقكتابهفيالقرطبيوعريبوتدبيرممالعبيانصياسةكتابفي

الا،الطفلوقربيةوالرنعبالطفلالمنايةكيفيةعن،والمولودينالحبالى

فعلكماجوافبهكلمنبالمرضىيحيطواولم6مختعرجاءتكتاباتفمان
انناالا،مميناابنكتبهماكئير!لايغوقكتابهبانيقولتائلورب.البلدي

وانللهبرة(الخاممىالقرن)فيبمدهجاءسيناابنكونالامتبارسنظراخذتااذا

ازداد،أخرىورصانلالقانونليمتغرقةجاءتبالطغلالصنايةليكتاباقه

."(26)وكتابهبالبلدياعبابخا

يذكرمالأمرانالاحترائهسراهعنالبلديابنكتابويصتاز-2
ارالجننابنفكشاب.وعاصروهسبقوهينالقالمربوفيرالعربالاعلياءمنغيره

منهةل!احا1كئرالبلديكتابجاءالبابمذافيفيرهمنأوصعلآلهعتبرلذي

البقارايننيكرهلماانافةالبلديذكرماالتيالاعلفالواسراض
وبناتكالاورامالانينوامراضالعينوبياضكالرورالينامراض:مي

.177صذكر.سرعسبق(24)

.آ23عىقكر.صبقمرحع(25)

.41-،3صقكرهشلمرجع(26)
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العظمواخراج.الحلقوأورامالركام،الرعاف،نالاقفيوالدوداللحم

الصبىةد!قموخروج،والاعتقالوالحعروالمخعىبلمهعندالبلعوممن

.،والحهيقاء)32(والسبةالجدريوامراضوالحميات

كبسالهابهالناقبينوالبلديالجننارابنمنمقتبسةنصوصماوساورد

عنلاقتباسهصافتيجةمرنوعاقهابمغىليحرفياوتطابقاموضو!ا!

.واحدةمصادر

حققهالذيالصربيةالىوالنقلالترجمةحركةأنلناتبين
والابداعاتتافا!نالابومفربهالمربيمشرقنابينواعلت،العربعلماؤنا

الاسلامية.الهربيةوحن!ارتناالثقافي)رثضامنالناكعة

الرعم:منخروجهمعندالاطفالتدبل!لي

محيعليا:وبينياورانياالسويةالامصفاتليجعفرأبوقال

منأحدمصاةأمرانالولدعللبمندالمراةمناليهيحثاجالذيهـان

عليهيبنىالديوالاصاسالرلدروحول1وذلك،النضسمنوالأخرالبدن

.5(28)ينهر!توتاديبه

التربيةدوركليلحالذيالتربويي1الرمعيتفقبتاحمفروأبو

،البدنمنهـفالذي.للحياةوخروجهالطفلولادةسخذالنروريميل!تلاء

خيرةالمزأةتكونوأن(والفالوجهحسئ)وس!يتهالعلفلمزاجاعتدال

وكهذيبالذهن8وقرالقريحةفصحةالخفسمنالذيواما.البدنصحيحة

.،(29)طرلفا

البابوبداية.جيفربي1مندالاولالباببدايةكانتالسابقةالفترة

الجنينمنلكلالعلصالمنهجوفقاجرانيةتمريفاتلناققدمالبلديعندالاول

:(30)فيقولوالعبيوالطفل

الانساندامما!نينابقولهميريدونالاولينوالفلاسفةالائباءان"

علفلبقولهمويريدون،فيهخلافلامذا.ولادشهحينالىالرحمفيحلا

.14عىذكرهسبقسرحع(27)

.،9ص(3وتدبيالمببانسياسةماسشى)تربيتهولملهابالاصلا!ك128)

.،9صوتبيرممالصبيانسيا!ة(29)

.75عىالحبالىكدبيركتاب!30)
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فعاله1وتقوىولهربيهكلأنوالىالرحمليتكوينهابشداءمنذالانسان

وحركاتهوالنفسافيةالحيواتيةافعالهوتقوىالاغذيةمنمملىالطبيعية

الئبابسنبلوغهحينوالىكونهمنذالانسانصمبيبقولمويريدون.وشيه

."ا!عأنيهاخنلافومذاعمرهمنفةوعشريناحدىاقصاممندوذلك

الخبرةوكمدفظرساقانلاوتيبيتهموالصبيانالاعلفالتبيرمعنىويحدد

.(31)والاقتباسبالمماينةاليهاالمتوصملالخريبيةالحسية

يمىفىوماومداواتهمعمحتهموحغن!وتربي!هموالمبيانالاعلفالقدبير،

3سواكداوأةمداواتهمولا3غيركتدبير3ت!بيريكونانيشبفيفليسلهم

لطبائممملائماوخاعامممفرداتدبيرايكونانويجب.الاصناننويمن

وقصورمهف!منلمليهميدخلضررمنمعهويؤمنامورمممنبهينتف!ون

القياسيضهدمامنهمالخارحيةبالاموروالفهم،اعتيارهموقلةتوامم

غيرهالىتجربتهوصحتالمتقدمونسطسهقدوما.بمنفمتهوالتجربةبصحت

ء،معهمواحعملنابعدممجربناهمعا

وتمليعه:!هصرتهوضعالطفلخروج

عل!غيفخروجهعندتدبيرهمننبتدىءأنينبفيهـانهبرحعنربو1يقول

جلدهبذلكليكونمعتدلاتمليحايولدصاعةويملح،أع!ابعاربعصتهمن

والاففالنمالاكله!سدهعلىقلكيعرأنفيجبالصبيملحلاقا.توياعلبا

وينقىوينظففاترياءحينئنيفسلثموسخهينح!حتىمليهذنكيزالولا

ويقملر،فيهماجيعفيخرجبالخخصردبىهو!فتحبىفقنناه1ووفوهسنخراه

خرقةمليهاوقوفعرقيقافثلاوتفقصرتهوتجربطزيتمنضيءعينيهفي

.،(22)النقيةالخرتىليالطفلويلفريتفيضستقد

علباؤجملهالبلديفصلهالحبالىلهانجعنرابواجملهالذيريب!ثلاو

حف!فيتبيرمنكانلماالحبالى"لان(33)بذاتهتائا(مفردا)اخصاعميا

.،الناسجصهعمنغيرمنقدبيرليكالحاللييأمرانمهنوازالةصحتهن

.76صدكر.صبقصجع(31)

.6؟؟ص3وتدبيرالصبيانجاسة(32)

.78:عىالعبالىتدبيرعاب(33)
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مختلفةكثيرةومخارجهمداخلهنان.(2")البلديكقولالمولودالطفللمن

ويخسجوالخفسوالشرابالغذاءمنهيدخلفالفم.فقطوالمنخرينكالغم

والمنخ!ان.العلبعمنوخار!ابالقيءوالشرابالنذاءمنيكونوماالنضىمنه

موماومن.المخاطمنهمايخرجوقد.غيرلاللهواءومخرجانمدخلان

والدبىفقطوالبولالمنيمنهفيخرجالاحليلاماوالدبركالاحليلفغطخارج

بتنقيتهاسليمةوالمخارجالمداخلمذهتكونأنفيجب،نقطالبرازمنهيخرج

ودخولمنهايخرجعاخروجيسهلولئلايسدهافضلفيهايحتقنلئلاوتنظيفها

.،فيهايدخلما

يقولالتدابيرمنولادتهمعندالاعلفاللييسضعولأنيجبماأولوفي

.(35)البلدي

منفحومخهاويتر&ومافيةحادةبشفرةولادتهعند!رتهتقطعن51

وذلك.كموناوملحمنشيءعليهاوينثرمنهاالدميمعرغأعابعاربع

دقيق.عوقبخيطع!لها1عندبدوير.حارحريفالكمونان

ليصيرالملحمنمعتدلبمفاروالانفالفمالاكلهبسدهصاشوتصلح

ابدانهمعلىينشرأنيببفلذلك.الاعضاءمنداخلهمماواكثفشد1الجلد

وسخهمينحطانالىذلكيرالولاصمتدلافطساويفطسونيولدونحينالملح

مناخر3وتنقىاوساخهمجميعمنوينظفونفاقىباءحينئذينسمونفممنهم

اعيخمفيويقعلرالظفرمقلعةباعمبعبالتنقيةويتصاعدواذانهموافوامهم

ملىويسيلمنهسيخرجفانهبالخنصرالدبىويفتحدمنأوصافيزيتمنثيء

نقيصوفخرقفيويلف.(مصعاس)باليوانيةيسمىأسودرجيعا!ان
.،والبردالعرمنيوقون(حريى!خزأوق!لن)ومرمقاو

يصلوآضحاتشابهانجدالبلديونصبعفرابىنمىيننوبالمتارنة

ومكانا!زماناالرجلينموقعاختلافعلىواللفنليالحوفيالتطابقحدالىأحيانا

الآخر،عناحدماباقتباسدراستيمنالمرحلةمذهفيأحزملاكختوان

.الاقنباسفيمنهاستفاداواحدمصدرالىرجوعهماامكانيةأرىلانني

الرضح:فدأه

.المرأةي!ئفياللبناعني،باللبنيغذىالمولودان،(36)سفمجابوقال

.185:صذكرهصبقسرجع(3،)

.202:عىكره3سبقصجع(3،)

.62:صوكدبيرممالصبيانسياسة(36)
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عليهاويمنىي!رماوجدتهالمولود3ليالثديحلمةوضمتأنتلان
وتفنئنلكت!لمتكانهطقهالىاللبنفيدفعويجذبهلسانهيتختئمبشنتيه

."علويلزمنمنذفيه

(33)حالينوسأنلقكره.الاملبنأفضليةارالجقلابن!ؤكدمامناكوليس

الاملبنلان،*علي!ةالامقكنلانوذلكالالبانألنلموالاملبنأنزمم،

له(3")ىناتحتىاورالطفليىضعانينفيولا،ونشأجبلوبهاصتادهوقد
اربية.أوأيامنلانة

!ماالمفنلموالاملبنلهانالحديثالاطفال!لبنظرياتكلوانساقا
:(39)البلدييقولامقوفي.الاعلغالسواهـلتغذية

أبدانهمبعلبائعوأئهـبهاوالومهاولامهاتهمللاطفالالافذيةاولقات+

اولهقيكونانالامبلبنفالاخلق.أمهاقهملبننهمالالبانوأجوداللبن

فضلا،اللبنيفسدسببأوعلةبهايكنلمانالاطفاللسانركلياالالبان

اقربوموبغذاءينتذيفانعاالرصفيدامماالبنينأنوذلكالطفل!ن

علىتقتعرلمالطبي!ةتبوقد.لهوالومهاعادتهبهجرتساالىالالحذية

قوىالايامأولذلكمعالاطفالفيتس!رغلكنها،ل!علفلالفذاءهقات!عأان

حلمةفهفيلادخلت!ولدحينالجنيناخذتانفافك.هلا!متسافيقريزية

.الشهوةبفايةلوقتهوابتلعهاللبنمعىالثدي

روحفدكنهاالرفاعنيلهاوففعلهففعللعلفلالاملبنولءمةولي

!شفمهامافماعبالىفخسوجهعنهامخقعلعغيرترلدهكاناذاوصحتهالصحته

.186-18،عى(الحبالىتدببركشابابدنهاويخفف

(4")نأب،البلديمخطوطةمحققمحعدقاسمالحاجمحددالعلبيبوسثبت

وتق!ل،الامفيالرحمانكصاشعلىتسامدالامفيوخاعةالثديمنالرفاعة

:صركيهسبعمرجع(37)

الشيءنى1منتأنى(38)
النامؤسا).واهـراكه

العلبيالبابيىف!سم

الحبالىصتبيب!ك(39)

عىجذكرهسبقمرجع(40)

ونففايتهي1ناه1مناوبلغ.درك1وحاناداآنيا
.2:ط230ص4ج(أباديللفيروزلميل

هـ.1371-م2591سر.
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الطيبالنفسيللاثرالنفسعلاءلتاكيدافافةالثديبسرعلاناصابتها

.،العلفلوبخاعةكليهصاوالعلنلالامفيالثديمنللسفاعة

الطفل:ارضاع

احتيجاناختيارماوشروع!المرفعف!عوفيوالبلديجمغرأبوطاذ1

الرضاعة.وقتوعن،خلاقها1ومابووشهااجهامقناحيةمناليها

بمدلكنالحامعقبالعلفليىفعأنيخبغي5(41)هناالجقارابنقال

.رديءكيموسبنهفيعنهافيتول!ة!ختلهت!سضلئلاحركاتهتبداان

نه1علمتاذاقليلاقليلادفعاتليبل،واحدةدفعةفيكثيرالبناشنمعهولا

ومواللبنثربقبلسيماولااليسيربالبكاءينتفع..وقداللبنالىيحتاج

ودبىههصدرهلهويرسعهءا!نعأببردمماذلكفان،عائع

:("2)البلدييقولاللبنمنالعلفلقىضعهن1يجبماتقديرولي

ومفارالاكمرالاعرعلىبالنهارثلاثةأومرتينالطفلمارف!هولكن+

كسلولافتوريص!يبهولاكثيرةريحمنهتخرجولابعلنهتفمهلئلامعتدل

وليكن.أقىبالمائيةالىموبولاويبولقىءأووبكاءتغلبولانومعلولولا

اللبئانوذلكوترتيبتريجعلىشيشازدغتليلاالامرأولليرفماعه

.8ولهبهبكاؤهوكثرنهبوبرعرتهفنفختواأثقلهاميدقهفيس!كااذا

الاولىايامهفيالطغللان،الحديثالاعلفالعلبيقرهالتدريجوتا

.(43)قليلةلمراتالرناعةوالىالاطولالخومالىبحناج

لمضجعهالشايةتجردوانبثىءتفهولاتضجرهلان1لدايتهويشيض

فان،جائعومواللبنثربقبلسيصاولااليسيربالبكاءينتفعوقدوتدييره

لدىويحركهودماغهاجهمقويسخنص!درهويوصعأعناءهيروضمانيلك
.(،،)قاوالبنبالمخاع!فضلهسنفيهسا

.65-64:صوتدبيرممالصبيانصياسة(41)

.201ةعىالعبالىتبيكلماب(،2)

.201بمصه!كذسبقمرجع(43)

.2.ألصذكر.مهبقهـعرجع(فى4)
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.وبكاؤهومشيهالطفل!لوس

اثتداذا،الارضعلىالصبييجلصأنينبفي،(45)هناالجزارابنقال

مرةالمشيويكلف،الجلوسحركةملىوقويهؤا!نماوصلبت،نصصالدنه

منيصكنولا.وقتبعدوفشاويحمل،حانعدبجخبولا1ويفاممرةسد

نالهيجب(العرعداء)ابلمسيالهعرضبكاؤهاكئراذالانهالكثيرالبكاء

يقرباوليناحصلاالابىملىيحولانمقالبكاءويينبينهويحوليسكت

.،وتفرحهقطربهالتيالائياءمنهد!تعاقدماالعىالىاين!ا

تطابقاشجداليلديعنسنوردهبماالجزارعنأثبشناهمابينوبالمغارفة

والمناقشة:التاملمنبلمزبعوحرفيا

تقارقهولامذاؤها!نممافيادايتهتلهيهأنوينبني،:(46)البل!ييقول

.الارضعلىويجلسأمضاؤهوتقوىبفهيصلبأنالىوالقم!اللفعخد

والجلوسالحسكةكلوقويوقويتهؤا!نعأوع!لبتفععابدنهاصتدفاذا

تحتهبس!1الحرفيوحله،روبا.ورويداقليلاقليلاهنا!نجماتحريكفيفرد

فينبفىليقومبأانيايعنيالحكيزلمهلاعلبهاحتكاناليكونرقيقانعليا

بعهايسشسسكعجلةعلىسركباكرسياتناولهفمحائ!جافبالىاولاتقبهأن

المرفعتتوقىانوينبضي.رويدارويداالعجلةباتباوورجليهعلىالم!شويتعلم

وكلجهيرعوتوكليفنن!مأمركلوتىبيتهموالعبيانالاطفالتدبيرفي

ماكلهذلكفانكريهوحبسبمنظرولابصوتتفز!مولافظيع.منظر

وسكنغيرهالىأخرجمخهففزعقكرفاهمابمنىفاجاهفان،النررملههبخل
."ويألفهمبهميستانهىومناحبائهبعنىبصخظسليطئئءومدى

جعفرابيأوردهمامعجملةشوافقهاالىالانتباه.بعدالبلديوولحظات

السوفياتيالباحثما1بدالتيوتطبيقاتهاالنفسعلمفيالانراطونظريةتتفق

وامكافيةالانسانالىلتصلخلفائهيدعلىوتتاب!تبالحيوانوبخترف،"بالهلوف

منليتحسرءالمرمجبإلتعليموخلفائه،سكنر"الاميركيالحالمبعلىائرا!له

وسزعجاته.مخاوفهبعنى

نأ5(47)ىريفالبلديوالريافةللصوسيقىالصبيانطبائعقبولوعن

والحواضن،الننرستهذيبملىتادريخبنيماعلىالصنامتينماقيناستممال

.69-68ةصوتبيرممالصبيانة!اج(،5)

.208-207ةالحبالىصتدبيركتاب(46)

.208:صذكرهسبقمرجع(،7)
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وعلىةوالاصالمهودباتخاذمنالاطفالليوالريافةالحركةاستممالليلطفنلهد

.،يهناب

وجسدا:وحسبهاو.خلتهاو"غلقلأالمرضعسن

نا،(48)بجيالمرفعن1السياسةكتابفيجالينرسمنارالجقابنينقل

ابخةوالكبيرة،وعشرينخهمسابنةتكونوالضابة.مسنةفيرثابةتكون

وينبغيعظيعةمنفمةللصبىفافعةكاقتهل!صوكانوان.صنةوثلاثينخس

سليمةوتكوت،ا!يستفن!بتكادلاالخلقوحسنةالوجهحسنةتكونأن

ذلكيعسضكا،الصبىالىسقمهاانتقلسقيمةكانتانفانها.س!يمةغير

.!والاجدادالاباءمنالارثمن

لسناوصعلةالمرضعتكونيخبغيأنو5بر(؟9)لبلديايقولالمرفعصنص!فةوفي

بينصنهاكا!منالمرضعاتمنيتخذماوأحد،جدامسنةولاجداحدثةلا

شاولانصمفاالمرضعكانتفاذا.سنةونلانيئخمسالىسنةوعشرينالخص

لانوالطفل،للصبيموافقةكلمنهاجاءالامسنقدرعلىيكوناناتفقان

نافمةالمرضصاتاخلاقوان.كثيرافذاءويغذبالصبيويلائميجوداللبن

منسليعةتكرنانمنهنقخشارمنيتحوىأنوينبفي.ابدافهئلامزجة

،والامراضالادواءمنئيءبهاليسالمزاجمعتدلةالجسدعمحيحةالامراض

البلديوتعيد.،لبنهمارنعالذييلننمداءاومرضمنبالمرفعيكونلان

علصيةحغيقةللطفلمرفمهاافتتاللاحتعالالامراضمنالمرفعسلامةملى

.بر!لاالاعلباءسنالطفلرضاعةعنكتبمناغلبذكرما

:يكونانينبغيوكيفاللبنصغةر

مع!دلاللمبيالمرضعلبنيكونانينبخىانه5:أجعنر)05ابوقال

واللبئالمذمرماللبنببنوالنرى..لهلملاولاكثراولارلهيعاولائخشالا

مستوفي،الرائحةعليب،اللونأبيض،العلصملذيذالمحموداللبنن1المحهمود

الاحواللتهمضادةأحوالهكانتمنأما.والرقةالخورةبينمتوسطالقوام

.مذمومرديءلبنفهو

.7؟-70ةصوتبيممالصبيانةم!اش(48)

.؟89-؟88:صالحبالتبيركتاب(49)

.74-73:ص3وتدبيرالمبيانميا!ة(،.)

-284-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كلفان،اليهوينظرالظفرملىفيصبثيءمنهيؤخذباناللبنويجرب

،نهناعلم،بطيئااوصريمامنهسالوان،فاف!لأنهعلتيسيلالاعقا

ثربهاوتجمل،يسيرةأغذسةالمرفسةلو!تستانوينبفي.فيهخيرلارديء

العسلماءوتشرب،المولودكله!لبفي!ئ!تد،اللبنيمجبنلئلاكثيربفرالماء

الكثيربالشر،1فان،(الخ!ر)الشرابمنتكئرولا،منوجارثيقاوثرابا

حلواالمنرابيكونولا،لهمافالهعاليسبروالشراب،وللصبيللسضمةرديء

اللسانيلدغما)حريفأومالحكلالافذيةمنوتشجنب،جدامتيقاولاجدا

وحامض،ومر(الابتلاعمعهايمسالتىالمرارة)عغعىاو(علحهلحدة
يلانمومو،الخلدعمودنانهالخصىخاص!ةالبقلمنوتحل،الرائحلاوكريه

النعنع.رداما1ولهاالاشياءأنرومناللبنيدرنانهاللوزوتثل،الطفل

بتة.الجصاعمنوتنعاللبئ()15(لافسادمماففليالقىالحبق)روجوالبان

وأفنل5:(52)البلدييقولوعلاماتهعاءوالرويالجيداللبنامشحانوفي

لذيذاوالطعمالرائحةطيبماكانالالبانوأفغلجيدالبنهاكانمنالمرفمات

تووالغليدالرقيقبينفيماوسطاالقواممستوىالمنظرحسناللونألهيى

وجهاوالا"بهاممنالنلفرعلىوقطرتهمنهحلبتاذايكونأناللبنمنتحمد

ثمىءمنهيسللمالمر،ةوجهاوالظفروميلتالضوءفياليهوفظرتالمرأة

الىمانلامتجبناسخنامنهكانفماالرديءاللبنفأما.ابطاءولابحصرعة

كمداللبنمنكانماوفىلكرديءفهومائيارتيقاوكانوالفل!الجمور

ظهرأومالحاو1سراوجدتهقتهواذالرفهأوقوامهفيالاجقاءمختلفاللون

ينبغيمهااغل!اللبنكان.فشىالرائحةالدافةالعليوممنأخرطعفيهلك

للبلضمالمسهلةالادويلافيالبدنيستفرغأنينبفيمتجبنااوحارراكاناو

بالاسكنبجين)35(والماءكانماالقيءوابلغبالقيء.وخاصةالرطوبةمنوتخقيت

الافراطاللبئيرقومما.والسمللم54)الشبثفيهالمغليوالماءوالمسلالحار

يينوقد،الملمامبمدوالتمبالاعمالملىوالمواظبةوالرياضةالحركةفي

الحاربالماءمزوجاواتبالفوالاسكنبجينوالشرابالغذاءتلطيفذلكعلى

.،الرقيقالشرابأوكئيرامزجاوالبارد

.(146ةصالمبيانسيا!ة)نفلىالقسالحبقموالباقروج!،؟)

.169-168ةالحبالىصتدييركتاب(،2)

سياصة)الحلتيتتقاربورانحتتكلهليبالقناءنببهفجرعلكموالاسكنبجين(53)
.(162:صالصبيان

.(166ةصالعبيان"سيا)الرازيانجكانتموالشت(5!)
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:الاسنانخروجحينليللصبيانالعاله!الوجعلي

قالكصاالثافيةالدرجةليالاشانتنبتانما،:؟55)ىفعجابرقال

فتنبتاللبنمناغلندموغذاءالىيحتاجالمولودلانذلكوانصا،أبقراط

اتباتيبدامنومنهم،نيلكمنلاكثرومنهم،اضهسسبعةمنوالعبيالاسنان

الاضراسفاما،وجعبلافوقمنلنباتهاامارةذلكفيكونسفل1منأسنانهم

اناالاسنانان:جاليخومىقال.الافيابوكذلكوالسفلىالعلياتنبتنقد

واذا،ف!يفةرديئةتكونانهاغير،وجعاقل9وأيسنباتهاكانصريعانبشت

.هشديدةقربةتكونأنهاالا،موج!اناقافباتهاكانبعلينةنبتت

يقولالمولودواسنانالصبيأشانفيهتخبتالذيالوتتذكرولي

الشهرفيلبمضهمتنبتوربماسهر1تسعةالصبيعلىاتتاذا،(56)البلدي

سس1ومن.علاما9قبلتنبتالتيناش!الاوأصافلالعافرفيو9الخاس

مفرقةوالنابسييرةتكونعاجلاتنبتالتيالاسنانكمثلوالاضراسخروجا

قروحاقحر&مؤذيةالصيفوفيموجعةعسرةالشتاءليالاصنانونبات

ن1لهينبفينباتهاوقتبلغفاذا.والحمياتوالاخلافالقيءوتهيجاللشةفي

.يسيراطعاءيكونوانالاربالماءبالحيمالصبييتعهد

وملاجه:للصبيانال!ارضالسعاللى

أشانهمصنالاولىالدرجةفيللصبيانيعسضوقد5(57)سفعجأبوقال

امهاتهمبطونفيبالدفءعهدهملقرب،فيهمذلكيهيجوانا،فيؤقيهمصال

فيهيح،الحنجرةسدعلىقوةلالسنتهمليسولانه،الهواءبردالىوخروجهم

منعلاجهماردتفاذا.وصدورممحلوقهمالىووصرلهالهواءلبر!السمال

ابدانهملان.جداالقويةالادويةتقابلهملاانفينبضيلهمالمارضالسمال

فمالجهمانلنايخبغيلكن،لحمهاورخاوةقوامافيلضمفذلكملىتقوىلا

قبلالصبييكرمهالنلاالعلععقبةوتكونالاغذبةتشبهالتيبالادوية
بها.منفمته

.061:صوتدبيرممالصبيانسياسة(55)

.209-208:صالحبالىتبيركتاب(56)

.112-111!لصوت!بيرممالصبيانجاصة(57)
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والالمالعلةعلىواقدرمافجحاالادويئاصعانجالينوسذكروتد

بهكانتاناالصبىيسقى:اسحاقوتال.اكراهدونعلوعااليليلأخذهما

كثيراءدرممونصف،خشخاشمندرممفصفوزن،سنةابنومو،سعلة
غ،محنطاحباتمشرماءفيمذايذاب،مقشورتثاءمنودرممءا!نيب
أفا:جربتهرواءالن!بيانلسعاليحيىالفوقد،المبىيسقى

يحترقانعليهواحرز،6جدبسفرنةفيويضلىالعجممننوعزبيبيؤخذ

حزءالنانيذومنجقءمنهويؤخذيدقكأيبردحتىويحر&الزبيبينزلثم

،(الجلوزة)مئلومشيةتوةالصبىمنهويطعجصيعاويدقاننيخلطان

."اللهثاءان

:(58)البلدييقولللصبيانالمارضالسعالذكروفي

والىولادتهمد!بلهمتعرضالتىالامرافيليالسعالذكرأبحقراطان"

تنحدرلر!لوبةالصبيانليذلكيعرفىماو؟كئس،الاسنانانباتابشداءحين

يكوننلكوعلاج،رؤوصهميلحقلبسدواماارفاعهملكثرةاماعدورممالى

سه1رملىالصارالماءوعبوعرخهحميصهومداوعةالطفلرفاعبتقليل

طبعهويتصتليين،برديلحقهلشلاالباردالهواءمنوحفظهبيرهوتوصدره

يسقىبأنبأسفلاثيئايسقىن!سالطفلكانوان،مرفشهلبنواصلاح
.،اللبنفيذلكلهيذهمبن1والبنفسجوثرابالسلشراب

:للصبيانالعارضوالاختلافالقيلى

الدرجةنيوالقيءالاختلافللمبياقيصرفىوقد":(59)رفمجابوقال

ربصاالمبيانأنذلكفيوالسبب،أبقراطقالوكذلك،أسنانممنالاولى

لطةعليهمفتكثرمنهينقعهمماقدريمرفونلالانهمالرفاعكثرةليرفبوا

قينا،نيلكميجسمدتهفياللبنذلكووعملعلفافان،اللبنرطوبةذلك

نأقيءللصبيعرضاذافيخبفي.انعللاقاميجالامعاءالىانحدرواذا

قدر!لىالمبيةثرابمنريسقىبالخعنعالمتخذالرمانثواب!نسسض

منهويظلىوردبدهنيمبنونموينخلفيدقيابسنعنعويؤخذ،احتعاله

الناداتض!ببمعدتهوتضص!.القيءيقطعفانه،ومنخراهالصبيلهم
الريباسربمنفيسض،اختلافالقيءكلبالعبيكانفان،العطريةالمفرجة

.289-288:صالبلىبيرفكشاب(58)

.181-117:ص3وتببرالصبيانسبا!ة(،9)
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احتالهر!كعلىمف!سض،الحعرمرباوالسف!جلربو1التفاحرباو

عنويسض،ومعطكيعلباشيراورامكأوسمكذلككليجعلو01فرادي

ثان،ذلكبمبهوساالحماضببذرالم!مولةالطباشبرواقراعىالورداقراص

ببعنىخارجمنعلبيشهتحسئانفينبغي،قيءغيرمناصهالبهكان
ويلقمع!ونةملىويذرق!يفالكعونيؤخذانمئل:للجوتالحابسةالنمعادات

اضبهما؟والوردبذرمعخل!اذاوشبثالكرفسوبقروالانيسونالبعلن

."منهتنفعالمجففةالاشياءمنذلك

نافعةوالقيءللفشيالنهاوفاداتواقراصماسفوفاجعفرابووينميف

النجح.يصةسللعبيان

:(6.زالبلدييقولومداواتهللعبيانضالمارالقيءوفي

بينفيصاللاحلفالتعرضأنهاأبقراطقكرالتيالاسراضمنالقيء،

منيتناولونهسالكثرةاماذلكلهمي!رضوانعاالاسنانونباتالولادة

وانيا.عمدهمف!ضلاونفسهفيوفسادهاللبنلرداءةواما،ويقرردونهاللبن

أوتاتهعنويؤخرزضاعهميقللانفينبفىالصبيانفيالقيءسببمذاكان

واغذستهمألبافهموتصلح.والليلةبالنهارثلاثةاودفمشينيرضعونهماويكون

ويحلون.اللبنمنمعدممخلوعندالحاربالماءحيهموباوممعدمموققوى
م!يضافأوالمربىالوررمنضيئالسواوانبهمويطافالابيعلى

صنشيءاللبنفيلهمضيف1انوكذلك.لهمنافعفانهويسقوهاللبنفي

قدلكانينفمموقد.نفمهموالمصطكى)26(ألرازيانج)16(بزراوالايخسون

زعفرانسنضيءمعالبانويمنالناردينبدمنوتدمنخلومامخدوتمرخ

.،عتيقوثراب

منماخرنوالبلديجعنرأبيمندالنظريالنعىأنفبوبالمقارفة

وافحتمضابهكلمنهمابكلخاصةقجاربعنناضئةالمداواة.وبعضأبقراط
.المعطاةالوعفاتبمنىفي

:الصبيانءا!مأفيتتولدالتيدو!لاوالعياتلي

شفعوليسعفونةكلنترلدافاوالدودالحياتان،:(63)رفمجابوقال

.293:صالحبالببتب،!(60)

.(7،1:عى3تدبيروالعبيانسياسة)6والشسبالشباسالمسمىموازيانحالر(6؟)

.(184:عى3وتدبيالصبانسيا!ة)الىوميالعلكويسىالسلكي(62)

.21،-124:عىوت!بيرممالعبيانسيامة(63)
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.كنيرةح!لمر!قكون،شكحكاجلكنهاالحيواناتمذهتولدليوحدماال!غونة

الصبيليالحرارةانالا،.الصمبيانفيوالامعاءالمعدةفيكثناالفذاءيفسدوقد
منكانمنوأما.المادةقلكعلىتستحوذأند!بتقوىليسجداالعغير

ن1يمكنالتيالمادةمنبنهففياسنافهممنالثالثةالدرجةفيالصبيان

حتى6المادتلكطبيخملىققومالتى6الصرارممهاونيهاالحيوانمذاتولد
.الحيوانذلكيعول

خاعمةيتولد،الخلدودمئلالذيماالعريضالدودأننمرفأنلنايخبخي

يعىتالقيالمستدير،البطنفييتولدوالذي،الغليظةالمساءأصفللي

وقولد.المعدةالىعصدربماانهحتىالمعاءفييتولدماكثى،بالحيات

ملاجمأردفااذاوينبضي.الدودتول!منكثبراكئرالممبيانفيالجنميمذا
نقتلها،نبعدذلك!عكنناوافعا،البدنمنفنخرجهاتبدأ(نالحياتمذهمن

معخرجتماتتلانابالام!اءتشبئتحيةدامتماأنهاوذلك،ةالم!بالادوية

فيهاتكونحالفيفصارتسكنتاذااليرازكلايناتخسجوت.البراز
.،بالميتةضبيهة

يقولذلكوملاجالصبيانمعاء1فيتتولدالتيوالحباتالدودفروبولي

:البلدكا)46(

للاعلفالت!رضالتيالامرافىفيوالدودالحياتشولددكرابثساطان"

المانة.فيالشرنباتمنالقربويينوالانيابالاسناننباتبينما

الديالحيوان!ماشبتولدصببفتول!ماوالدودالحياتأماجالينوسوقال

مذاقوليدليوحدماالمفونةتكفيوليسعفونةمنمنبذرمنتولدهليس

ليالفذاءتفسدوتكثيرةح!ارةمعهاتكونأنالىتحتاجلكنهاالحيران

ن1بمديقوىليسجداالصنيرنيالحرارةلانالعبيانفيوالامعاءالمعدة

ممهايمكنالثيالمادةبدنهفقيالسنفذهعماحبوأماالمارةملىيستحرذ

والدود.تلكملىتقوىالتيارةالحسممهاونيهوالدود.الحيوانمذاتولد

بالحياتوالمعروف.الغليظةالامعاءأسفلفيخاصةيتولددقيقحبوانمو

الصبيانليالجنسمذاوتولدالمعدةالىععدرباانهحتىالامعاءأعلىفييتولد

.الدودكولدمنكثيراأكثر

يكونالديالعريضرموالبطنليالمتولدالحيوانمنالئالتالجنمىفاما

تلبدماوكئيرااطولهاالجنسوتاالصبيانفييثولدمالهقليلالقرعكحب

كلها.الامماءفي

.30،-303:عىالعبالىبيرت(64)
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الصبيانقصيبالتيوالموارضالصلاماتالبلديوحميف
طريقمنمنمفايؤخذماصمواء.الثلاثةالدودعشاف1منمعالجتهموعلرق
الجسد.ملىالدمونأوالفم

:(البيوفرافيا)التربيةوعلمالصبيان

قالوت،رقبولامواتاةواحسنقيارةأسلسالصفير5:!65)رقعجابوقال

مذامبهمسوءفيأوتواانماالناساكثران):(اراسأبو)مراسأبو

.(صياستموحسنأخلاتهمحال!عاوتاديبيتقدمهملماذاالصباماداتمن

الادبابنهعودنمئ.صفاروممالصبيانيؤدبأننحنأمرناللذلك
المحبة"وفالةلي!نفلابذلكحازالمغسفيالجيلةوالمذامبالحميدةوالافعال

ذلكأداهبهالعنايةمنوتخلىذلكقىدومن.السعادةغايةوبلغوانثراسة

لأ.والخساسةالخقصمظيمالى

الطريقمليهيخفىولاةئ!درمذامبهانيعلممنالناسمننرى!دوانا

المادةصمل1وانا.فيهمالممتادةالعادةلنقدماليهالنزوععليهويسرالمحصود

رايتهفان.تمسكاأفمدوبهاأحرصوعليهااميلا.لمادةالىالانسانأن

الثريفة،المحصوىةالخصالتفارقهلافانهعمالحةوعاداتهجيدةطبيعةلهيهجيدا

الدنيئةالمدمومةالخصالتفارفهلاذلكانكما،قويتينجهتينمنعديهاطبعلانه

الحكماءبمضانمع،والطبيعةالعادةاعخي،الجهتينماتينمنعليهاطبعلافه

الاحسانعندمنهيبلغانوالذمالمدحوان.(فانيةعلبيمة6العاد):قال

مستخفاالحياءقليلالصبيكانفان.ميرهمنالمقوبةتبلفهلاماالاصاءةأو

ارمابمنذلككانلمنبولا،تاديباصصر،للكذبمحباالالنةقليلللكرامة

التخويف.ينجحلمانابالنربذلكيحققكأالاصاءةعخدوتخوسف

وكماورونومهوحركمهالناسببنوف!ودهكلامهقالعبيبمففدن1ولهنبخي

.8ومشربهومطصه

النرروذكرأمزحتهمومراعاةالتعليمقبو!م!ندالصبيانتدبيروفي

مشرةالبلدييعقد،أخلاقهماع!لاحوفي.الخصرشرابمنعليهمالداخل

الصبي!نمنفيهامراعيابالنفسيةبالجسديةالخلقيةالتربيةفيهاامتزجتأبراب

ينبخيجسديةموارضالىالنفسيةالظواهرىغ!ببعائداومشاربهمومقاجهم

لاسنكشافيسعيفهوبالظوامراهتموانفملاجه.ومنابعهااعولهاليالتدكيق

وتراتامكانيةتقدبرفيمامادوراللربينويمطي.وجرئومتهاالملةل!عافي

.،38-134:صوفبيرممالبيانسياسة(65)
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فظسياتحدث1كلاتفاتا،وعلبابسديالهيصلحوماعلفلهموفابليات
العملية.العلميةالتربية

فيالموالهقةالنفعالعظيمةالاسياءمنالنفمىوراحة":(66)البلدييقول

يندفعأنفينبفيسنةعرةاثنتاالصبيكلأتتفاذا،للبدنالحالحسن

ففسهويىوضوالحسابالهن!سةومعلميالخحومعلميالىالوقتزلكني

ى!حاتعاموالىسخةعشرةاربعانقضاءومنذ.اف!علراريةريافلاوبدنه

خمبمنالقصوىالغايةبهتبلغأنالصبيفيقصددكانفانسنةوعشرين
وشدةقوةالىيحتاجمالبمنىعانعاأوجنديايكونأنفيهتقديىكلانالبدن

حكمةاو4العلومنعلمالىتقودهالنيففسهبفضانلعناينكفانالاعضاء
استيفاءليهقجبالتيالسنميالسنمذهفانةرعقم-ذئنيحتكونالحكممن

فيهاقصددوانصاأقلالصبيبنبأمرمخايخككانتوا!.الاخلاقأمر
علىوحرصمكعنايتكوكانتعحيحابدنهويكونوتقوىهؤا!نعأث!ندأن

ليالتدبيرمناليهيحتاجالذيفان.الناعلقةالنفسوتزييننفسهجصال

تبله.نيكرالذيذلكفياليهيحتاجموماليمىالصبىمدا

بجميعالمصرفاعشافمنالناسيتعرفساأخرنواع1أينمامناوما

ريانةاه!نمبفيما.طالواحداواحدايىماتفرمناانالتيالصناعات

وبعنمها.لهاالمشابهةوالصخائعالاعالهساشمنوغبرماوالشجارةكالفلاحة

كلتبيرفييستصعلأنالصبيانلشدبيرالمتوليعلىيجبفففيهارياضةلا

تعرفهفيحالهالىيؤولممافيهتقديرهمنيكرنمابححسبمؤلاءمنواحد

وحفظهت!بيرهمنيقصدهماكلالمس!كذلكفييسلكوأن،لهيرادوما

السلبيبشقيهالتمزيزعلىركزالبلديأتفستدكرانوعدينا،لسته

بيرمم.وفالصمبيانةس!يسلحسنوالايجابي

خاتمة:

والتجريبيةالطجيةالتشخيصيةأقساسهمايفاويهالكنايننوأهمية

وريادتهما،(البدغراجية)والتربويةوالنفسية(الاكلينيكية)الريرية

ولخستشرفالحضاريةالاسلاميةبيةس!لاأمتنااتفجازباازللاعتنناتحفننالعلعية

بالحضاراتولتراعملناوحريتهالعربيلانسافنااضاقا1كثرسشقبلابعدما
.المعاصرةالابداعبةالانسانية

.222؟-220جالحبالىصتدبير(66)
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والمراجعالمصالر

2!ببعة:،بيابن

.1962،بيروت-للنشساحياةادار.الاعلباءطبثاتليالانباءصيرن

بلجل:ابن
الثرلية-للآنادالفرنسيالملصالمعهدصطبعة-والمك!اءالاطباءطبفات

.م35591مرلظا

القيواني:الجزاربناصد

.م1968-للنشرالتعونسيةالدار-بيرمموتالصبعانسياص!

:يم!بلاسدبناحد

لم.المارفةاضالاصوسداواةصحتموحمعدوالاطفالالعبالكدبيرحما"
.م1980بخداد-للنشرالرئيدداد

البغدالهيكا:بادااسماميل

بالاولستطبطاثنمحتبة.(المصنفيننار1والمؤلفيناساء)المارنينمدسة

.م19،6اضانبرلة!جل!ن

:ا!ويزيمليبناصدقي!لاتقي

والنشر.للطبعالنعريرىار.الخلفاالفاعليينالافةبانحبارالحنغااتعاط

.19672الفامرة

:الومابمبدعسنىحسن

دد!لا-الثرنسيةالبسةحوليات.الومابمب!.ح.حسكبةملوط!رس

توفى.-التونسيةللجصهور!ةالرسصيةالمطبصة-م1970سنةالساهمع

الزركلي:الدينخر

.م1969بيرو"-للملايينمل!لارار.الاملام

طاية:!!دان
المجلد،المراقيةالموردجلة.وسزلفاتهالقيروانىالجزاراكراميمبناحمد

.م0198بنداد-الجاح!دارالاولالعد!.التاسع

يعى:بوضامي
الثافيالمدد-التوفسيةالجام!ةحوليات.شهارنيقابنومرثفالثيروال!حياة

شفمى.-فسيةالتوللجهوريةالرصيةالمطبعة-م196"

لهوفى:ممر
.م1966بيروت-للملايينمل!لادار.خلدونن!اأيامالىالمربيالفكرتاريخ

الاسلامية:المربيةتونس

.خ!راتبدون-تونس-للنئر!يزاسضركة
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الهيرب7،الاطباءمندالعينوظيفة

زاموراملالدحمورة

دمشقجامعة-الطبكلبة

القىننهايةفيبدأوهكتاباالقسن9؟تمعللعفيالالمانالا!عات!ةكخبلقد

تناولضخا-مرسومياعلاالكتابمذاكانوت.العيونعلبفيالماض

دوسة1والنسجوملمالغرانزوعلمكالتئريحالعينعلبفيالاساسيةالملوم

باسمامثابمذاعرفوقدالمينيةالصريرياتتتاولكا،الخ..المين
حينالىالفكرةه!ماخراجفيالفنملاليهاي!ودالذيالكبيرينالاشاذون

أستاذالكتابمذامؤلفنجعلةمنكانوقد،ش،سيهو"خريفة"ومعاالرجود

كثيرليالعلميبنناطهاشتمسوتدبىليننيالعيخيةللنسمبةرئيساكانجليل

كالافريقية)والحديثلامنهاالقديمةللظتبممىفتهاشتهركاالحقولمن

الىافصافةوالتأفيالملا!ةبقةالجميعلهشهدأستاذاكانكما(واللاقينية

تاريخحقلليالسبةالامورملاحظةتفوتلامحققامؤرخاكانلهقد،ذلك

يلطب.

المتعلقالجننءيكتباناليه!للبأنه،بيرغهـهيرسفعيبمنكانوتد

الغخصة.الموصوعةمذهليالعيونطببتاربخ

ضمماءمخدالميونطبدرسبأن!صله"بيرخميرش"الأممثاةبدأوقد

ذلكمناسشنثجوقد.الفماءالنهرينبينمابلادصكانوعندالمعريين

.اىآتالمموافرةالوسانلقلةمنالرفمملىمطيعةا!تنتاجات

الاهريققدماءمن!العيونطبتاريخكتابهالىذلكبعدانتقلثم

المربمندالعيونطبتاريخدراصةالىانتقلوبعدنقوالبيزفطيينوالرومان

فيالطبيةالشدريميكتبحقلليامتوبةالمادةبن!خامةالاستاذهدادمشيولقد

بلفهالذيالرفيعبالمستوىدمشىكا(العربمندالعيونعلب)امحلمجال

الافتصاعمي.المجالمذافيىب!ملاالطب

فقالحقامنكثيىتييزمنمرموبمؤرخمومنحيثوحسهللفاتمعرفتهمكننهوقد

؟للغةاتقنراالذينالالمانالمستشرقينكباربعضافترا&ذلكملىوصاع!ه

اللفةالىالاصليةلضتهامنالصبيرالطبكتبلهاو!جرتوالذينالمربية
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فييذكرلمالتياللاتيشيةالغةباالمرضومةالكتبمنكثيرعلىنتعرفالالمانية

عربية.متبترحاتانهمامتنها

."متينوخ،و،هـليبرتالانشانيينالممتشرقينبهؤلاءوفمني

منالينبامراضالمتملقالجقءبنقلالكبارالاساتذةمؤلاءتاموقد

ميماملاأخرىكتبأربعةبترجمةقامواكما.الالمانيلااللفةالىالقاتونكتاب

امرانى.علاجفيوالمنتخبهـ(400سنة)ميم!ىبنلمليالكحالينتذكرة

لخليفةالكحلفيوالكافي.هـ(400سنة)الموصليعليبنلعمارالمين

.(الهجريالسابع،الميلادي!نرالنالتالقرن)الحلبيالمحاسنأبيابن

الحصويالحكاليوسفبنالدينلصلاحالفخونوجامعالعيوننوروكتاب

.(الميلاديعشرالثالث،الهجريالسابعالقرن)

فقدوزملاؤه،بيرغميرض5بهاتامالتيالنخةالاععالمقهالواضالة

.العربالعيونطباء1عندالعينوونلانفالبعرياتعلمحولفصولاكتب

"موفهـمايرالدكتورموخر1باحث!رالقرنمذامنالاولالربعولي

مامبورغنيالمهنةمارسالذي!4*!لأحلهلأا"ليهوديلالماني9الميونطبيب

"تارسخوعلىبصامةالمربيالطبتاريخعلىلهيضاءبلهكانوالذيوالغامرة

بخاصة.الييونطب

كتابينعلىعثرفلقد"بيرغميرش"لسلفهيتحلمماالكتبسنلهأتيحولقد

وما:،(الميلاديالتاسع،الهجريالثالثالقرن)اسحقبنلحنين

اليين.ليالعنرالمقالات-1

العين.نىالمسانل-2

مايى"كتبوقدلذكرماهناالمجاليشعلااخرىجليلةبأممالقامكا

،بيرغ،ميرشفاتتملاحظةلاح!العربودن!تا!رعبلاليمقالةأين!اأينماموف،

أحدمىالملاحظةومذه.الفانفةوالدقةبالتأنيالجمبعلهتر!صيالدي

تبدوالتيالمقدمةمدهفيأعللنااذاعذراونستميحكممذابحثناموضوعات

طبتاريخموفوعفيالالمانيةباللفةكتبماعلىالمطلعينلفيرفرورية
العربي.الميون

(الهجسيالرابع)الميلاديالماضنالقىليعاشالذيالرازيكتبلقد
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بوظيفةيتعلقمصاب!خهابدكرلناتسمحواأنأرجوالطبليكثنةكتبا
المين:

.الاجفانتعلريفمعرفةفيكتاب-1

فيوقتسعالنورقالخواظرتضيقأجلهامنالثيالملةفيكتاب-2
النللة.

.الابصاركيفياتفيكتاب-3

كتب(واحدبقونالرازيد!بماشالذي)البيرونياقوتملون
.الرازيالفهاالتيالكتبباساءفانصة

ذكرولفالرازيقخعىكثيرةامررفيسيناابنمحاوراأرسلوانه

كتابليتهناالثيالئلاثةالكتبهذهاساءاوردناوقدالكتبمذهالبيروفي

النديم.لابنالفهوست

الهجريالسابعالقرنفيماضالذيأع!ييمةابيابنأيخاذكروقد

.(الم!لاديمنرالنالت)

بي1ابنأنالا.محتواماونجهلالكتبمذهاسصاءالانمرفلاوفحن

الجملةمذه(الابصاركيفياتكتاب)ذكرحيخعامامةعملةكتباعميبعة

أبيابنانيمنىا!مواليينمنيخرجبشعاعيكونلاالابصارأنتعني

التىالثصاعشلريةيعارفيالرازيأنمعناهماالكتابمذافيقىاأع!يبمة

نأمبائرةيذكراع!يبعةأبي،نذلككلودليلخا.الاغريقبمخىبهاقال

.لاتليدسأقوالاينقنىالكثابمذافيالرازي

الافريق.الشماعنظريةأع!حابأبرزحد1مواقليدسانوالممروف

الدماغمنالباعرالروحبخروجقيالابصاران:تقولكانتالنظريةومذه

فييحشويالذيالمصبمذا(الآنالبصريالعصب)النوريالعصبعبر

يخرجالباصالروحمذاوانالجوفاءال!صبةصوهلذلكقخاةكلداخله

الجسمعلىالاحساسوينطبعالمينالىيعويكأالمبعرالجسملهيلاقيالمينمن

التائلينليعارضاذاوالرازي،يالجليديةيدعونهقيس!الاكانالذيالبللوري

.الشعاعبنظرية

الحاديالقرن)الهيئمابنانفبهاالناسامتقدالزمنمنمدةسرتولف

فظريةنقنمواالذينالمرباولمر.الهجريالخامص(الميلاديممئر
.اقليدس
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ةي!ظنلمعارفمتهليواضحاكانالقافونكتابليصناابنانتبينثم

.الشماع

.؟لرازيتأئسشخاابنأتمنانرىلا1

نستطيعكابالرازينانرقدسيناابنان:نقولن1مخانسثطيعاتنا

التيالثلاثةكتبهعناوينبدليلالببونليفةمنيالراقيان:تتولان

وصف!نعللعأتلنااتيحمنهاواحدمنتحدثناوالتي.اليهاأئرنا
التيالافكارجييعقراءةلناتتاحفهلفيهجاءتالتيالافكارض!بلالاقدمنن

الين.بعرائزشتعلقوالتيالكتبمذهليورت

ن1كثيرايحزنناوالذيالاسفكلمفقودةتقالماالئلائةالكتبمذهان

مذامطلعفيطبفيخاع!ةمكثبةليالكتبمذهراىتسباطبولسالاب

.(الخاصةحبمكعباتدليل)ال!عكهيركتابهفيدلب!وفثرنالقس

كجاريكونأنتأملافنا؟امتباتمذهأينبل؟الكتبمذهاينولكئ

أيدالىلاكيشهاتقدرأيدالىالكفبمفباعرا-قدالمربيةالمصلوعلات
جاملة.أوعدة

لهندكرانعلينالتبضيفافهالهطيمالرازيعنالصيثمجاللىكناواذا

.النورتجاهالحدقيالتفامللدلالةممرفتوميأخرىبيناءيدا

ولكنهمالسادثدحعصليةوالهنودال!ويانمنناقلينالافريقمرفلقد

الآخرالسا!وييناحيةالجسالممليةفجتتحاذاالذيالسلابنيصيقوال

جميعبعدهومنالرازيولكن.بهالجراحيةالمليةتنجحلمتحاناالدي

لالساد.السادمنالنوعينمقينلهينالفرقاكتئصفواالعىبالميوناعلباء

الحدقةف!خالشفافالوسطيجوليأنالحدقةيغلقالعينبلورةفيتكئفمو

بمنىولكنالعينالىرام!الايعودانانترضالبلورةأزيلتفاقاشفاففير

الاغريقمجزوق!الابصارعنعاجقةالهينوتنللالسادنيهمايزالكانالحالات

يكونالعيونوايالجراحيلم!لافيهاينجحأنيمكنالميون؟يممرفةمن

.بالاخناق!ليهمحكومافيهاالجراحيالمل

مصدرهوتمرفبىؤبشها-للنورتحتف!التىفالعينذلكالمربمرفد!و

النورليل!نيقبالضياءحدتتهاقتفاعلالتيوالعىتبرأقدحتاذامينس

الصفةبهذ"تتمغلاالنيوالعينتيرأقدحتاذاعبنميالظلةفيوتنسع

الاميقبينصلفاميزوابالمسلانذلكوملىبالمصمليهمامحكوممينهي
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المحكومالحطالسيئلاالامينوبينجراحياعملا!ايجسواأنلهميجوزالتي

المظلمة.بالنهايةقبلمنعليها

ملاصة:

.الرازيالفهاالتيالكتبفيالببروفىرسالة

الالمانبة.الىك!!كاة،كروس،وشجهاهـمملعم!*"هـروسكامانشر
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الرحيمالرحمئاللهبسم

والهمحمدكلعلاللهم

الصببةالمصامصروالظفرهوصف

نمغامعمودعملاح.فى

دثق-عاممةالطبكلية

..المؤنمرونالسالة..الرنببيالسبد

التيالقمفيةالمرحلةفيمتعنايقف)نالطبتاريخليباصمليحلر

كبيرين،وتحسيناتعلويرافيهفأعملوا،العىبأبيالىالعلبليهاوعل

منينتابهولم!،المضيئةالعلبيةالاشراقاتيتلقىوموشففمنيبلمانظرا

طبقانوالتي،والعليةشهاالعليةالطبيةالكنوزملىيعللعوهوامتصام

كفيلةمائلةثوراتلاحدث،المماعرالعلبمالفيمنهالتاكدبمد-كثىما

سامية.جديدةمراحلالىا!عاصرالمببنقل

المؤتمر،مذاليالمثاركةنرتانالأنازيواعنقس!ادتيدواميلمنوانه

تاريخنامنالممئرقةالجوانببمضعلىوالاعللاعءالانكارتبادلليوالمساممة

احلها.منعفالنيالضاياتوقحقيقالخجاحللؤتمرمتنيا.الثىالطبى

السالة،ايكا

مل!لاوبين،والحضارةالعلمبينوثيقاارتباعلامخا&أنجرملا

ليزمنبةفترةمنباكمىيتعلقبحثىموضوعلانذلكفول09والسياسة

حتىضرؤماوشعبه!ستالتىففزاتهخلالهاالعلبشهد،العباسيالمصر

وافر.بفس!والسياسةالحنارةنيهاساممتوالتيالرامنعالمناالىوعل

وكيف،الظغرةبهواعني،الملتحةامراضمنمرضحولالبحثويدور

الشاسع،الهبريالثالتالقرنمنبدءا،ام!العوالىاليهاالنظرةتطورت

عرمناو،الميلاديعرالحادي،الهجريالخاسيالقرنوحتى،الميلادي
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أخيالبحثمقاامدادفيثاركخىولف.سيناابنعرحتىاسحاقابن
دمشق.جامعة-العلبكليةمنغانممحعودمؤنمىالدكتور

سينا"بناالىاسعقابنمنالظفرةتطور"

منالائة!لب..رئيسينقسينالىالعباسيالسرليالعلبيقسم

الا3منقيرمممنالعرباستلمهالذيوالطب،السلامعليهممحيدال
مرح!ةتسمىخاصةمرحلةفيالعربيةلغتهمالىفترجموهخاصةوالفرسالاغريق

وكان،وتسيعافةوخسينوسبمائةخسكلينعاميبينامتدت،والترجمةالنقل

طوروهنم،عربيةعمياغةالطبعاغواغ،اسحقبنحنينفيهاالمترجينأبرز

صرناعربياطبافداحتى،والاسلامال!روبةبسمةووصموه،عليهوزاروا
.بالبناناليهيثار

المباسيرص!لافيالمربيالعلبلتطورنضربهالذيالمثالالظفرةوستكون

منوذلكالدراسةفترةفيالاعلباءشاميرعنهاكتبهلماضار!تساخلالمن

المحققة.كتبهمخلال

بشكلالقرنبةالىتمتدالملتحمةتحتالنسجفيلهنكسبةحالة:الظفرة

نسي1ققعالقرليةمركقنحوذروتهمثلثياشكلاوتاخذاوعيةذيحبيبين!يج
!!+مح!.غالباالعين

كتابهوالميلابالتاسع،الهبريالثالثالقرنأملاممن:اسعقبنحنين

العين:ليالشرالمقالات

ن!نباتهاول1و،!صبيةالملتحممنزيارةفهي،الظفرةوأما،:حنينيقول

النانلر،غطتعظتاذاحتى،الينوسدسوادالىتبسطثم،الاكبرالمأق

اثنتانمنهاني!لاقيكانوربا،،بتاريجون5لهاويقال،البصرومنعت

.،واربعثلاثو

ليالميلايالعا!فر،الهبريالرابعالقرناعلاممن:3الرازبكرابو

الكبر:3،العاوكتابه

وربما،الاكبرق81فيالاكثرعلىنباتهايبدا،الملتحمفيزبادةالظفسة

الظفرة:حالينوسكال.النانلووتنعليالقونيتبلغحنىكلهالملتحمعلىامت!ت

رخوةمنهاكانفما،حمراءومنها!عفراءومخها،لينومنهاصلبمنها

وما،لقطمهاتعرضفلاقايةع!لبةمنهاكانوما،بالحدبنلتقطعببناء

البيضبحوضعدما،الملحكلمعغوفا.كموناالعينفيفقعلرمنهاكطع

كثناع!احبهاويقلبهما،فتحهاوليكئرءثلاثةو1يومينجديدبقطنوردودمن
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أبقراطعنعهكحل)بالباسليقونايامئلاثةبمداكحلهائم،يالجفنقلققلنلا

تحغرللاكحالالصالحةالمفرداتمادته)الاخنروالاشياف(السمادةجالبم!ناه

معناه)والروئنائي(الظلفيتجففانبعدمحكوكةني!لاعلىوتوضعمعا

.تعودولااعلهماليقطع،6الحادالاكحالمننحوهو،(البصرقوةجالب

،كندركلامراةلبنللظفرةقطر:الطلاولوسابنلالامعالينجامعمن

كتانخرقةفيواجعله،وملحاكونانامنخئميشاالملتحممنالنربةحزقتفان

مسحوتاالاحيرالزدنيخفيهفاطرحفليظاالدمأثربقيلان،فيياوامعره

اليين.فيفقطسهصفاماوخذ.فيهينحلحتىفتوهثم،الماءفي

دامتساالظفرة:قال:لجالينوسالبرءحليةمن8ر!ئمالرابعةالمقالةمن

ومظصتصملبتاواني،الجىبادويةبنزلةتجلوالتيالادويةتقطعها6ع!غير
عجيب.فانهبهويكحلأئهميافايتخذونوشادرقلقنتللظفسة،بالحديدتعالج

،خغراءأؤالعينمنقىيبلاحمساءالظفرةكانتافيا:تالفليفريوس

والفوتنجوالروفاوالالهستينالباقليدقيقويسشعمل،الملحيماءالمينلكد

ا!ليصلحالسوداءالمزمنةما9و،عجمبلاوالربيبالفجلوقشور،ونحوما

به.يندالتينلحموضعفهالخردل

وملح(كبربثيملح)قلقديسيؤخذمنةالمقفيروللظفرة:قالبولس

الاضقباءشيافايتخذ،جقءنصفعمصغ،جقءان(ممدنيملح)أفدراني
.بويكحل

أصفرزرنيخ:اثرماوبقيوجعها!كنقدكاناذاللظفسةسياف:لي

يعملحزءنصفالفلغلحجر،حزءنصف(بالهندثمجرةصهغ)انزروت،حقء

.امزبرةبماءالعينليضيافاويقعلر

كتابفيالميلاهيالعاثر،الهجريالوابعالقرنأعلاممن:ميممىبنملي
الكعال!غ:تذكرة

الاكبر،ق"امنينبتالملتحمالصفاقليمصبيةزيادةفهي:الظفرةواما

الاصفر،المآقمنتنبتوربا،القرنيالحجابالىقليلاقليلاوتبسط
حركتها،منت!نعهالانهابالعينفمارةومي،جميعاالمأقينمنتخبتوربا

سهلةكانتأبيضرقيقامنهاكانوما،وحدهالملتحمعلىافبسطتوربصا
.البرءب!ليئةكافتأحمرعملبامنهابمانوما،البرء

التىالعادةبالادويةل!الجهارقيقةابثدانهاليالظفسةكانتان:المعالجة

نيأونراوالملح(كبريتيملح)والقلقديسالنوثمادروالمح!قالنحاسمثلتجلو
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ايناينفعومما،لهافافعالسوسصل1أنجالينوسوذكر،الماعز6ومرار

ضرب)ماذنجيزخذ:وصفته،تيصرشياف:الزائدواللحمالظفرة
واحدكلمنمحرقونحاسمربيصمخ،درمماعشرائخيمفسول(العلينمن

بطرابوتيبنتدق،درميينواح!كلمنوزتجارمحرقلهلقطار،دراممستة

الروثخائي.كلهاهذهمنوانفع،نافعالكبيروالباسليقونالرازيانجباءاو

محرقنحاسو،مغسول(العلينمنضرب)شاذنجيؤخذ:الروشنائيصفة

واحدكلمنفلفلوداروزنجار،ارمنيوبورق،منديوملح،الففمةواقليميا

درامم،خعم!ةوزنواح!كلمنالبحروزبوأمودأبينىفلفل،دراممأربعة

ونصف،دراممأربيةواحدكلمنوقرنفلالعليبوسخبلاسقوطريصمبر
زمريضبهنبات)زعفران،ررممينوزنواحدكلمنوليلجوزفجبيل

درهين،صينيدار،درممنعفوزتواحدكلمننوثادر،(الباذنجان
يذكرومما.وتطحنوقنخلتدقعئرة!بسالادويةجملة،درممينبليلة

الفنهمارخزتو!زخذ،القطنحبلبدمنيؤخذأننافمافوجدجربقدنه1

النهارليالظفرةبهوتدلكبالدمنوتخلط،الباقيويدقالغضارعنهفيقس

بعدالدواءيسشعملأنويجب،بالحدبال!لاجعنوتضنيتذوبفافهادفمات

فعالجهازمانلهاومضىوصملبتكبرتتكانتفان،ليلينالحمامدخول

ثم،جرتالتيال!ادةملىالبدنباستفراغالعليلتامرانومو،بالحدب

وتمدما5بصناروسعلهافيتيلقهاثمالجفخينيغتحاناناوتأمر،المليلينوم

فيركانتفان،فافملوثالثةثانيةبصنارةتردفهاأنأردتاردتفان،فوقالى

فيجب،سلخهاوتتتتدبولمبسهولةفوقالىانجذبتثديداالتماقاملتصقة

منلهاقطعثمديداملتصقةكانتوان،وتسلخهاريشةأوت!اتحتهاتخلان

تحتهاوالههخل،بهاتسلخالتيللآلةمدخلاليكونموضماالمقراضبىاسجانبها

بالفاءوارنق،يقصرولاأسلموالريشة،بىفقالملتحممنواسلخهاالمهت

الاكبرا"تىعندحصلتفانا،المآقفيتحملأنالىعليهكانتانالقرني

ماتبقيةمخهابضانلانهاشيئاالظفرةمنتدعولا،بالمقراضلهاقطمها
بلالرثحمنهافيمرعىق41فيالتياللحمةعلىكستمصن1وا.حذر،ثانية

عتبانالاكبرق51ناحيةمنبالقطعنبت!يويكون،فق!الظفىةققعلع

والاعمفر.المآقمايلمنيقطعولاالانفعلىالمقراض

مصبية،صلبةبيضاءالظفرةان:المأقليالتيواللحةالظغرةبينوالفرق
المهضوغوالك!ونالملحماءالعينليتقعلركأ،لحميةلينةالحعراءواللحة

وتأمر،يىخ!فانهالدمنمنتكئسولا،ورددمنمعالبيضصصغرةعليهاولد

كانفاذا،التصاقيعرضلئلامشدودةومىالينتحىيكمنيكشسانالمليل

الثالثاليومحازفاذا،ثانيةوالكمونالملحماءفيهاوقطرنحلهافدمن

مرضلان،وقيرهوالروثنائىباسليقونمعالحادةالادويةيحساشعالجت
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تكس!تساا!برالظفرةانتعلمأنويجب،يسكنهماا!شملتحادورم
،خوفمنهكانتطعكانوان،معهاالصفاقافجذبجذبتهافاذا،العينبصفاق

ثم،بالحجاببصلتصقليسامم!شقناماتقثطبلتقطمهلاأنفالواحب
الملتحمالفشاءانتعلمأنالىوتحتاج،لتنقيتهالحادةبالادويةالباقيقعالج

السبل،لقطنيالصمنارةتعلقتفان،صخارةبهتملقلافنروفيص!لبجسم

نلك.فاعلمالخشاءمنلاالمرضمننانهلينبمشءالظفسةقضطاو

لىالميلالهيمشرالعا!ل،الهبرككاالغاسىالقرناطممن:صيناابن

الطب:لينونالتا:كتابه

قيسبتدىء،بالمينالمحي!الحجابمنأوالملتحممنزيادةميالظفرة

ونفذتالقرفيةفمثتوربصا،الملتحصةعلىدائماويهريالموقمنالامراكثر

يكونوقد،ألينموماومنها،اصملبموماومنها،الشقبةقغطيحتىمليها

الظفر3ومن،اللونكمديكونوت،اللونأحمريكونوقد،اللوناصقر

تمليق،وبادنىبسرعةيخكشطومو،ملتزىمجاورةللملتعةمجاوراتهما

ذلك.افتتعلمحسبماسلخالىويحتاج،اتحادصجاورةمجاورتهماومنه

واما،منهلانلماوخصوسما،بالحديدامش!ملاجهأفضل:المعالجات

فان،بالصتاراتيشالانويجبفررالىدى1يىفقلماذاكاثعلهفانالصلب

بأصلأوبابرةتحتهينفذابريشماوهر!شبسلخامتنعوان،قرفهسهلتطلق

احتيحيخنلمفان،موضمينأومونعفيذلكالىيحتاجوافصا،لطيفةريشة

تعرضفيرمنامكنماتسثاع!لأنويجب،حادفيربحديدلطيفسلخالى

بينهما،ويفرقواللون(العينليال!انمةالرعلوب!)الدمطلهيمرنىالموقللحمة

لذمهيتلافىثم،بملحاغر!نممكصوناالمينليفقطرالظنرةاقطت3وا

المنموغامونتقعلريستعمللمواذا،والبنفسجالوردودمنالبيضبصفرة

كلالعينالمرينىيقلبانأينايجبولذلك،بالجفنالملتحمةالثزقتبالملح

ما1و،البفيةليستاصلالحادةالنيافاتلك!تسيأيامثلاثةد!بثم،وقت

ذلكوكل،الظفرةمنغل!فيمالهفناءكبيرلافامرعليهالادويةاسثممال

الجلاءثديدةتكونانمنبدلافافها،لحدقهابالحدقةنكايةمنتخلولافانها

وضيافينوقلطارطرخماعليقرنشيافلهالمجربةالاكحالومن،يالمنفعةمخلوعلة

الاقرباذين،ليمكتوبةكلهاومذه،ودسنارحرنوروشخائيالحادوباصليقونكيصر

زيتكلكبريتىملح)القلقديسومنالمحرقالنحاسمنيؤخذأنلهجربوقد

فصفصصغ،جزءواحدكلمن(7م!دنيملح)افدرانىوملح(قليل
ومرارةونوضادرالكبرل!عأوتشورقلعندأوالمحرقب!لنحاسويسثض،حزء

-303-
http://www.al-maktabeh.com



وزنجارومغناطيسالماعز6مرارمعوحدهصسلأو،مسلمعالبقرأوالصيس

توطوليذلكمنللاوقيةجزءانزمنى،جقءانواحدكلمنوا!ئ!قوحفرة
عجيب.فانهكحلمنهيتخذونوشادرقلقندوابضا،عسل

خزفمنخذفيؤخذانالكشطتاثيرمنيقربوموللنلفرةجربومما

يخلطفيلكوبعد،ناعما!محقاويسحقالتفضيرمنهويحكالصينيالفضائز
الدواءمنبهويؤخذجلدفيميلبخلثم.معاويسحقانالقعلنحببدمن

نأويجب،بهاويدمبيرفقهافانهمرارايومكلدانماالظغرةبهويحك

الرجه،ويحرالمينسيخنحتىالحارالماءبخارملىالادويةاصتعالقبليكب

منقليلاي!ثربأو،مغليثراببخارعلىيكب.أنوعندي،الحامبخلو1

ناوالظيظةالخفيفةالظغرةفيينفعوقد،الظفرةبهيحكغ،الممقوجالشراب

يه،ويكتحلويصفىساعةعليهياتيحتىحارماءفيوينقعالكندريمحق

فارسيةكلمة)الكندرسحقمتقادماءحمسفليظلافلفرةبهكانمنأناجربتوقد

علىالشايةفيالحارالماءوعمببت،فاعاسحقاالفج(بال!ربيةاللبانتعادل

لونصمارحتىبالغاخلعلامعاالهاونبشجخلعلتئم،الهاونليصه1ر
للناية.نافمافوجدتهوا!ستمملت،الاخنرارالىلك3

ال!راسةنتانع

الظفرةفيالبحثعلىطرأتبيناتطوراثةن1جليالناظهرلف-1

بهصاممالهجريينالخاسوحتىالئالثالقرنمنالملنحعةأمراضمنكحرض

ذلكوتثلالفترةشلكليوالمسلمينالعربعندالعامال!لميالصقليالتطور

دقيقةبمعالجاتالظفرةوبملاجسليممخهجيباسلوبال!لميةالمارةب!سض

البسي!لةبالادويةأوبالاعثماباوبالجراحةصواءووجورمانرعهامعتتناسب

المركبة.أو

مرررالظفرةعلىسر!قاسحقابنأن"لوح!:اسعقابنعند-2

علاجها.فيالبحثالىيمطرقولمالكرام

فهوجالعلبيالتاليفليالرازيأسلوبواضحافلهر:الرازيمند-3

الثخميرأيهيعرضثمالظفرةفيالاغريقعندالاطب!ءأممقوال1يعرض
وأبحانه.تجاربهمنالاجم

الظنرةملاجعلىعليقىكبقلنابدالتد:عيممىبنعليعند-4
ئي-الروفخاوهو-بعضهاانحتىمالعناصرومرضهبالاشيافاتلكبيرامنامهوا

للظفر،الجراحيالملاجالىاضافة!خعراعنرة!شالى(مناعرهفي)وصل

.الا!تطبابحسب
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الاصلوبذلك،الظفرةبحثهفيالنظريلفتماأكثر:!م!يناابنعند-5

العلاجودتةالامسلوبوسهولةالافكارترابطحيثمنالطبيالتاليففيالخاعى

.الظفرةمجاللييدبالبفهوأتيااساليبهتخوععلى

اكراحات

يلى:ماالمؤتمسمذاليعليكمقترح1أن-السادةايها-لنااسسوا

فيالمسثععلةالموادصلاحيلامنللتاكدتعولالباحثينمنلجنةتن!كبل-1

الذمبية،عصورممفياليربمالجهاالتيالامراضمنوسواماالظفوةمعالجة

والوعول،الحديثةالمعالجاتمنالامراضلذاتيقدممامعمقارنةواجراء

امتعدماالتيالادوية!طبيقاليهبصلأنيمكنالذيالتجاريالم!ىتعيينالى

نفعها.منينبقئن1بعدالامراضجملةمعتماملهمفيعلصاؤفا

،منالاخرىوالملميةالطبيةالعىلهيةالمخعلوعلاتانجازفياعالاص-2

.الامكانقدرمنهاوالاستغادةونشرتحقيق

ال!ربيالطبتاريخشؤونفيتبحتالتيالمؤتمراتعقدمنالاكثار-3

وتاص!يل،الماضبكنوزالحانرربطنيكبيرةامصيةمنذلكفيلماوالاسلامي

و!كائز.الصنودمائمالقوةبمواكلالمربىالمستقبلورفد،القوميالوجود

.المطوروحوافزالتحرر

الله؟ورحمةعليكموالسلام

المؤتمرابحات
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العينيةالملتعمةحكةلىنظرات

النفيسابنالىاسعقافيمن

نمفامؤنس.د

دمثى-جاممةالطبكلية

.المؤتمرونالساهـة..الرئيسالسيد

كتبهموبقيت،باهراوتطوراعظيةحضارةلل!المالمربأمطىلقد

اذاالقولفكانبالغولا.العالتا!ماجفيالقمنمنقويبةفترةحضكدرس

الحضاراتمن(عدةجالاتفي)اقرانهمبزواقدالعربانكلكدنا

ملىيمئععلهمنوريجملواأنبحقوامش!لاعوا.تهموعاصمه!قبسالتي
القمن.من6مديدترونمدى

بىعالتيالموانميعمنموضوعاابححثانالمجالةمذهليأحاولوسوف

عندالعيونطببلغلغد)يقول،مايرموفهـماكسحعلحدامجالهاليالعرب

الدمشةالىتدعوساميةمرتبةالهجسيوالخامىالرابعالقرنينليالمرب

الملتحميةالعلبقةبحثىفيمنهاوأخسى،العينيةالحكةمرضوعومو(حقا
المب.من

البينليالمشرالمفالاتالشهيركتابهفياصحاقبنحنينيقول

وتفلن!.مذهوتلنمها(صيوصفين)باليوفانيةلهالهيقالالحكةو،ما

والعين،الاجغانفيوحمرةوحكة،بورقيةمالحةدمعة:الاعراض

.والقروح

حميعاوينغعها..النذاءلب!عتو،الدمنوصببالحمامتمالج:اليلاج

الرعلوبةمنفيهاماتفرغلانهاالدموعتجلبالتيالحارةالادويةاسهمم!ال

!واءلانرطوبةمعالحكةكانتفان،معتدلةرطوبةاليهاوتجلبالرديظ

لها.نالع،اصارسيلر،

:"الحكةمنيلىسا(الطبليالحاوي)كتابهلياوردلهقدالرازياما

الملةمذهتعرضوقد،سالحةبىرقيةفضلةمنالملتحمليتعرضالحكة

.منادايضاذكرناماوقدالاجفانفي
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والضدبير،والادمانالحمامعلابها،اليهاتنصب6مادبلاالعينليوالحكة

الحكةقدمبالدموعتجريالتيالادويةوجيع،الرعلبالجيدللدمالمولد

المين.يبسوترطبوالصلابةوالجسا

تذكرة)كتابهلييقرلالكحالبييىالمعسوفى!يعبنعليانحينفي

الملتحمالىصمبتبورتيةمالحةفنلةمنتعرضفانهاالحكةوأما:(الكحالين

يقرضضيءكانهاوحكةبورقيلامالحة.دمعةالمينفييحدثانهوملامته

وربما،الاحفانفييمميرةوحرة،الاكبرالمآقيلىصاسيياولا،الملتحم

.الاجفانليقروحالحكةثدةمنمرض

الحصامبخولالعليلتامروأنالطبيعةتمدلانأولاينبفي:العلاج

يجلبماوكلوالدارجالحادالاحربالشيافني!لاوتكحلالتدبيروتلطف

.وغيرهوالباسليقونالروئنائيمقالدموع

يقالماالذيالئمفاءمفتاحكشابهفيالنفيسابنتالهباوفختتم

شطوطا.

الطبي!ةمناصتدعاءفيحكللملتحميعرضخنيفكالالحكةاناملم

.الجربفيكماالمؤقيلاستخراج

الملنحم.الىينصببورقيةفغلةمنبكونفد:الاسباب

يسبرة6وحمر،الذبابقىضمنيهرضكا،وحكةدممة:العلامات

.الاجفانلي

الاخلاطيصلحبماالطبعويلينالمريغىغذاءيصلحن1يجب:8المداوا

الدمعةيجلبباءالمينواكحل..الحمامالىالمريضويدخلالمحترقة

الاعل!مةياكلن1العليلوتأمر.الحعرموبرودوالباصليقونكالروشايا

والمالحة.الحربفةالاشياءويجتخب،الدمنيةوالامراقةس!دلا

علصافنامنالكثيرلان..جداقعيراكانالذيمذابحئنامنوالخلاع!ة

-ذكراهعلىسنةالفبمرورالماممذافحتنلالذي-مئلاسيناكابنالعرب

.واحداموضوعاواعتبرومصاالجفنيةالحكةكلالملتحمةليالحكةذكرواقد
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ذكرتهمالذينالعربالاعلباءبينالحكةوصفليالكبيرالتثابهونلاف!

ودقائفبالطبالذمبيةمصورممليللمربالبالغالامتمامايناونلاخد

وتفصيلاته.

طبنا..الحقيقيعلبنانحومقعرون)نناحازتفعتفيجمل!اماومذا

يافعةونارا،منهمايستفيدمنتختظرثمينةكنرزا!لياتهلييحويالذي

ويسمد.وينتعثىبهالبتفذىاليهاياتيمنتنتظر

مليكم.والسلام

البصر.مقويم!نامايونانيةكلمة:الروثناني

.اطأبقسعشمهفياف:الباممليقون
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وتمبرهمالصبيانصياصةكتابلى

فيالقيرواالجزاربنلأعمد

لدكتورا

منصوربنلهاروق

ارالبنبناص!الشهبرالقبروانيللطبيبوتدبيرممالصبيانمياتكتاب

وتقديمهتحقيقهفيالفضلويمودم1968سنةللنشرالتونسيةالدارمنصدر
البندقيةةن!دعلتحفنلمخطوطةفسخةمنالهيلةالحبيبمحصدالدكنورللاستاذ

يا!لالبا.

سنةحدودليبالقيروانالجزاربابنالممروفابراميمبنجعفرأبوولد

!م!هنانوعصهأبوهكاناذبالعلبالعلةوطيدةمائلةسنم895هـ-353

وعقةرنيمةأخلاقعاحبكانأنهعلىالم!رجمونوأحمع.العناعةمذه

فيوالتلقالانفلاقعلىالناسماسةمداواتمفضلاللصلو&يتزلفلاففمى

فيبقسطهمامم.ع!يدليةشيفتهاومنميادةدارهمنفجعلالامراءل!لو

اورباالىاليلوماهمصالليهاعادورالمبتالنيبالقبروانالحكصةدارافراء

اليوممخعلوطاتهمعظمنباناذنعجهافلا3!!محلهسالبرفوةم!ردم!بر

والفلسفةوالادبالتاريخليكثيرةتآليفارالبنولابنالاوروبيةامتباتلي

صنهايبقلمكتاباالثلاثينعنفييدماترىحيثوالصىلةالعلبليوطاعمة

بينها:مننذكر(12)سوى

.المفردةالادويةفيالامتصاد-

ع!حتهم.وحفن!المانخعلب-

والمنانة.الكلىفيكتاب-

وكدبيرمم.المبيانصياسة-

.الأعللاقكلالبلاثيةكثبهوأمظمأمموموالمسافروزاد-

الناحيةمنقحليلهفيونسىوتدبيرممالصبيانصيا!ةالىالآنولنمد

الفنية.
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المفدعة:بعد

ببمخهامرقبعلينسرفرعينعنوانهذلكعلىسدلكاالمخطوطمذايدرس

علاجهمأيوتبيرممفاحيةمنبهموالمنايةالعبيانصياسة:مضشلفينكاناوان

الاعلفالسياممةفيالجزارابنيبحثالاولالبابففي.ثانيةناحيةمن

الصبيوغسلالرةقطععنفيتح!ثمجمالشايةيجبوكيفعما"لولح+كلك!!
الماءوسكبمسكهوكيفيةنيهايحمانيجبالتيالظروفرقةبكلويصف
يتحدتثم.ضغ!بونورطبةلينةتكونخرقفيولفهتنشيفهعنثممليه

اضجاعهوعلريقةاليومفيالمراتوعددمرةكلفياللبنوكيةالارفاععن

فيالنظركلالبكاءعندواس!كاتهورامبتهيجبكيفثم.المهدفيوتسويته

المولردعحةحايةارالبنابنبهاأرادمامةنصانحوكلها.ذلكسبب

وال!قلي.الجسسوتوازفه

الجسديةالمرنممةعفاتفيالمراليةالخمسةالابرابفيالمؤلفيبحثنم

أسبابعنللحديثذلكبعدويتخلصوالرريءمنهالجيدواللبنوالنفسية

لذلك.الصالحةوالادوسةالحالاتمختلفعلاجويصفوفسادهاللبنقلة

التيالامراضمختلفيستمرضوالمثرينالحاديحتىالسايعاليابومن

الامبابيذكرئمبايجازأمرافهووعمفالمرضبتمسيففيبدأالاطفالقصيب

وعلريقةالملائةالادوبةيصفحبثالعلاجالىليختىوجدتانللعلة6المباثر

بعلريقةمختتماالاوليةالمرادمختلفوتعدادالاوزاننسبفيالتحريمععشعها

تناو!اووفتالمراتومددمرةكلفيتناولهماالواحبالكميةفبذكرالاستمال

.ال!لاجررةنعببنمع

ملىالكتابمذافعولتنظيمفيالجزارابنواعشمد
ومنتهياالراسجلدةبأمرافىمبشدئاأسفلالىأعلىمنالجصماعضاءشتيب

حسبذكرماالواردالامراضمختلفاستيرفنااذااما.المثانةأمراضالى
كالآتي:تكونالاختصاص

والئواليلوالريةالسعفةفيالجقارابنيبحثةالجل!ةمراض1-ا

والدول.يروالخنازالمتملقة

ومو)والمطاسالراسحجموتخيرالصرعواء:الاعصابأمراض-2

.(الدماغفيورمالجزارابنيفسرهكصا

الاذتي.السيلان:الاذتينامراض-3

.الحرلوعلاجالمينانتفاخ:العيونأمراض-4

.ح"ط!ك!"طوالربوالننفسوضيقالسمال:الصدرأمراض-5
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عنيتحدثالطفيلياتوفيوالاصهالالقيء:الهضجهازامرانى-6

.الامعاءفيتتولدالتيوالديدانالحيات

بالقلاعالمسصاتالفمقروحواوجاصاالاسنانخروج:الفمامراض-7

الحلق.ورم-

.السةوورمكها3"(!!ل!الحالياتوخورم:الاورام-8

المثانة.فيالمتولدالحعىةالبولأمراض-9

.ى!ه"طالاساق:مامةامراض-01

.النومفيوالتققعالسهس-

.الاباء-

.والرمافالحص-

مميزاالمخعلوطعناولهفقدتيبويمابفصلالكتابالجزارابنيختتمثم

ناوفاعحا،ثانيةعلبيحةاليادةانصؤكداالاخلاقيةالعلباعمختلفبيننيه

سنالىالنساديلازمهملاحتىالصخسمخذالاخلاقفضانلعلىالصبيانيمود

امتابمذاحققالذيالمخعلوطمنفتدانهوالملاحف!.عنهالعدولمعهيسب

النافيالفصلوبدايةوالصمثرينالراحدالفصلوكاملالشرينالفصلفهاية

وضعمنليسالكتابمذاليماكلن1نلاح!اررالعلبيميومن.والمشرين
مل!لامدامنالمتفرقجمعانهموفوميةوبكلسقدصتهفييقوللههوارالجننابن

مخعلوعله.فيونظمهالكتبمختلففي

جبح(الكتابأي)واضصخهيقولاذلهس!يلمومالنفسهينسبلمافهئم

بعنىومنا&منافجدوفملا،اجمعماالىوأضيفثالهجالينوسانملمتما

كلليلومذالفيرهالآخرالبمضينسبحينليصنعهمنخلاط1وادوية

يناقشبلسملصاه!جوماكلياخدلمومو.شفعنالخقلفيأمانته

..أو..ذلكبصثلكالملاجمر1لاوانا..وتولهرايهويعلي

..او..أقولنا1وبالينوستال

موحهةادويةانهايتناصلمالاوويةبابوفي..فح!دتهمصلتلمحواءومذا

عذبةوتكونالاقدممةقشبهالتىبالادويةنسالجهمأنينبفيفيقولالاعلفالالى

يدخلانلس!لاوالسكرفبلذلك.بهاهت!فنمقبلالعبييضكرمالئلاالطعم

الفم.طريقمنقتناولالتيالادويةمنالمد!دشكيبلي
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ملاجهذلكومثالالحيلةالىيىكنيواءأيفيهماينغعلاالثيالحالاتولي

منهقريباو!جولالمهدفيالصبيس1رموخعسسوىبأنينصحاذللحول

الطريقةمذهومظاليهالنظ!ليقعمذينادراحماللحولالمخالفالجانبومن

!لبيبناويمتسفصط!،حالننلرقصويبملمفيالغسضلنقساليومشستعمل

خلقهانه..س1الرحجمعشرفيكقولهالحالاتبمنىمداواتليبمجزه

كيفالموافعبعنيفييبينافهثمشيلملاجهالىولاحيلةفيهليسفلذلك
:يقول..الامعاءفيقتولدالتيلل!يدانعلاجهففي.الدواءمفعوليحدث

وانعاالبدنعنفنغرجهاأ!بنانالحياتمذهمنعلاجهمأردنااذالخاينبخي

بالامعاءشثبثتحيةدامتماانهاوذلكالمرةبالادويةنقتلهاانبعدذلكيمكننا

فيفصارتصكنت"اذاالبرازكلايضاتخرجوقدالبرازمعطرجتماقتا3فا

ع!حةورىالحديتالمصرفيالطبوبوالهق..بالمينةنببهةلبهانكرنحال

.رب!فتلاا!م

الظامرةمذهأصبابمنيثالع!أعلالالمثافةفيالحعىتكونبابوفي

عاملين:الىفيردما

الم!انة.الىالبولليقنحدرممينةموادوجودوهو:الاول

فسميهمابذلكيقصدوليلهالمثانةفيعاديةغيرحرارةوجودمو:والثاقى

المنجرفةالفواضلبتراكميكبراناالحمىانالىيشيرافه3بالالشهاباليوم

ك!ابالىارالجقابنأشارالبابا!منيالبيانيدمقيريدمنوالى.البولكل

باكسفورر.مخطوعلةقسخةالآنمنهترحدوالمشانةالكلىفييبحثونسهمن،خر

ب!نىبسرعةيدر&مذاوتدبيرهمالصبيانسياسةلكمابالمتصفحوانىمذا
فشراهوأعراضهالمرضبينيخلطاتهالجزارابنماخذفمنالغعفنقاط

يعدولاانهحينليالداءمووكافهالسعالعنللحديتكاملاباسايفردمثلا

يفشلقدأحدمعالملاجينفعوماومختلفةمديدةلامراضملامةمجرديكودكاأن
وليىللعرضالحقيقيالسبببعلاجالايكونلاالتاموالضفاء.الآخرفي

مضشلفلايهركافيةعنايةيوللمحديثهمجرىليوحتى!وارضهبثسكين

اسطرفيملخصهالايجازمنغايةعلىالسيريةمشامداتنكانتالملامات

فد:كولهذلكومثالفقطالمرضبذكريكنفيالاحيانبمضوفيم!دودات

...وكذاكذاذلكوملاج.وتتوءافتفاخأعينهمليللمبيانيمرض

الىمنهابلقيومورعلوبتهكشرتمااذاالدماغبأنالاذنيالسيلانويفسر

السريىيالطبليحينشدادساتاكانالذيالنقصالىيىجعذلكولعلالاذنين

قفسيرلنايبدوالمواقعبعغىوليمدا.المواليةالمموربأشتلمابالنسبة

اللبنلانذلكيعرضانما:يقولالفمقروحئانففيفامن!االجقارابن

اللبنملاقاةتحشوللاواللثةحارةنابيةرعلوبةفيهلاناللبانويلدغيخسج

قسن!همااذامخعلضغيراليوملنايبدوالشفسيرمذاانترحفيهافيحدثلها
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نظسيةعلىيصتدالعلبفيهكاند!عفيدورهادىتولكخهعرفابم!لومات

بهذهيقولزمافهأعلباءككلالجزاربنحمفرأبووكانالاربعةالاخلاط

.الامراضمختلفيفسوبهاسةالنظس

الىبالننلريسمفيدوكأنهالكتابمقافيعاحبنالنايبدومامةوبصفة

وقرع!ه!*ء4!هذلمصمنفيهباالكاملالكضفنجدفلابصي!منالمرينى
المسافرزادكتابهفيأنهوالملاح!ونبض!*ع!ل،(!(ة"واستعاع!!س!ثن"

منهيجملصتىكشابهفيعمدانلكاغفلولصلهمتناهيةبقةكثرنهيذكر

ومداواتهم.بالاطفالللعنايةمختعرا

كلةى!عالمخطوطمذافياحةالجسنفشقدفانناالحالةماتهفيوحتى

البولحعرتمااناالمنانةحمىم!اواةفيجالينوسعنمنفولةنق!واحدة

واستخراجهما.بالشقينصحفانه

ذلكفانوالافلاطالآخذبابمنانهعصرنابعنظارلنايبدوماكلورفم

الك!بواسبقأمممنيبدوي!لاالمخعلوطلهذاالعل!يةالقيمةمنينقصلا

منشوفعانهتذكرنا!ااذااممهايكنلمانالاطفالطبفيوضمتالتي

العربيةللحنمارةلهيهكانتعهدليالاختصاصباببدلكناتعاخلتسنةالف

.والمعارفالعلومليالمليااليدرالاسلامية

الصيدليةالناحيةمندراستهوقتسااناشمظمالكتابمذاقيةولكل

خاصةوالشرينالمائةتفوقالتيالعلاجيةالوعفاتمختلفعحةعدىلمعرفة

!نغغىفيهاالباحثلكليدريفمناوزانهاحسبموجودةالاوليةالموادوان

.مذاليومناوعالحةمقبرلةأدوية!نالخباد

انتبامكم.حمنعلىوضكرا
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العرببةالمصالهرلىالعولوصف

يعيينوال.د

البرتصويبعلمفيأخمائية

البعر(وضعفالحولميالجة)

دمشق-جاسعةالطبكلية

مستقباتأربمة-ال!فلةتحركعنلاتستمينلكلأنالافريقمرت

ومعلومات.الحاليةمعلوماتناعلىتنملبقالمعلوماتومذهمنحرفتانوعفلتان

الافريقكمبلانال!يونبطبخاصكشابفيم!ونةاليخاتصللممذهالاغرسق

الىبامافةسندوه1والمربالتبسهماالامنهايبقفلمفقدتالعيونعلبفي

القرنفياسحقبنحنينماكتبهأيأقدمهاالاقتباساتهذه3وأ.أعحابه

معللعيكتبالذي"مبرشبرغ"أجرىوقد(الهج!يالنالث)الميلاديالتاسع

الاغربقيةالنصوعىلننمقارفةالعيونطبتاربخعنالهيركتابهالفرتا!م

لهتبينحنينكتبوبينبقيتالتيالاغريقيةالعاسةالعلبكتبفي6المبصثس

علىمذا،المنعلقيوالتسلسلوالاخصاربالوضوحيتعفحنينكتبهماانله

مباشرةاسحقبنلحنينالمربيالنص1!قيأنلهيتحلم،ميرضغ،انمنمغ!لا

وحينا.للرازيالطبفيالحاويكتابفيضتبسةالنصوعىمذهقرأوان

علىحنينكتابيحققأنالقرنمذامنالعشريناتلي"هـلمايىهوفأتيح
ملى/أينماينطبقالطبيلاالعينيةالمعلوماتكلينطبقماأنلهتبينالاعمل

كانتحخينلكتاباللاشينيةالترج!ةلهقبينكاالمينيةالتهـثريحيةالمعلومات

كتابفيالوصمفحو!ضوررىعنحغيقيةفكىةقهعلىولادقيقةوغيرمشوشة

الاغريقيةعنالعربيةالىالترجةيينواضحفرقفهنالك)اسحقبىحنين

منجمةالتسوبينالميلاديالتاسعالقرنفيوزملائهحنينبملىوالريانية

صفيركتابترصوالذي)-(مشرالحاديالقرنفياللاتيخيةالىالمربية

:(اننانالعيخبنفيالمشرالمقالات

.(قسعلنطينوسأو)الافريقيقسطنطين-2

خلفعضلاتثلاثبوجودي!تفونحنينعصرفيوالمربالافريقكان
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نأكاتغررولاالعينقبرزلاحتىمكانهايالمنملةتحف!انوظيفتهاالعين

كانواكاالمجوفاوالنوراوالبعريالمصبتسكأنهامياخرىوظيفةلها

يسمونه.

محدودةحركتهاوع!ارتالعينغارتالئلاثالعنملاتمذهتشنجتمالانا

عضلاتانهامؤلاءحسبالتيال!ضلاتومذه،المينجحظتاسمرختعاواذا

فمرفوالذيالحلقةخلففعلاالموجودالعنمليمخروطالحقيقةفيمىمستقلة

ال!ضلاتمشكلاالامامليويتفرعالخلفلي(ن.ز)حلقةعلىيىتكقافهالآن

الجحوف!والصربالاغريقفصرهذهوالتثنجالاسترخاءوبنظريةالمستقيملا

عنالناحممح!ودةالعينحركةوكونالجحوف!اوذسوفقطالعضلاتعنالناص

نتيجةبأنه(المقلةخلفالخلويالنسيجالتهاب؟ي)،المقلةخلففلكون

الآخر.بمضهاوتشنجال!ضلاتهذهيعنىاحتسخاء

علىنجدهومنناالافريقمندمبهمةاضار)تشكلعلىنبها!مكل
وضوحاتقدادالننلريةمذه)ننجدكمابالع!عندومتكاملةوافحةنظريةئ!كل

فيحنينعندمنهاأوضحاليائرالقرنياالرازيمندفهيالسخينبمرور

تكونماأثالنفيسابنوعخد.الرازيعندمخهاأوضحمئرالحاديالقرن

:بالحسباناخذفااذاسياولاعئرالثاكنالقسفيوضوحا

العضلةمذهثوجدالحيواناتبعضليلات،المقارنالتشريحعلم-1
المين.لتسكالمينخلفالاخرى

-(الباتالوجيا)الامراضعلمنظسوجهةمنالنظريةانمعرفة-2
المنليةحركتهاوكونولا1جحو!او1المينرو.ؤغبينملاقةمناكلانعحيحة

نيا.ثامحددة

كشفالفاحعىكلبهايسهلالنيالسريىياتنظروجهةم!رلة-3
مقويةفىطالسيريبالفعصيغالركماكثسأوواحدةعضلةفيالكاملالشلل

ن!تمبرالتيالنظريةمذهان.المشلولةلل!ضلةفملهافيالمعاكسةالعنلة

التىالحالاتولاحظواايضاالحولل!فسيرالعرباستيملهاالملاحظلافيدقة

لاحظواكاعضلةمنكثراوواحدةعضلةعلىمقمعورةفيهاالاعمابةتكون

مما.العيميناع!ابةأوواحدةعيناصابةحالات

-؟النصو!ا-

:(163)عمقحةالطبريسلبنعليالحسنلابيالحكصةفردوسفيوري

تحركانومماالاعلىالجفنليصنهااثختانعنملاتستصلكل-1
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وامراضط،واحدةطقفيا"قينليوانشتانالاسفلالجغنليواثنتانالعين
.اصترخاءمنواماتثمنجمناماتنتج

:(75)عفحةاسحقبنلحنينالعينليالمسانلولي-2

زوايالياربعمنهاالجفنفيالذيالمنملصوى!نملاتقسعمينكلفي

"للحان!فيوواح!ةالاففالىالعينتحر&فوقمنواحدةذلكمممن،المين

العضلاتتلكوتعيخاناليئتديرانمضلتانومنهاالعدغالىالمينقحرى

كلتيهساالعينل!وتشيلالنوريةالصمبةأعلتنمبطعنلاتئلاثومنهاالاربع

.فوقالى

عليبنالحسنمليابيالرئيسللشيخالطبليالقانونفيأما-3

:(40عفحة)سيناابن

الاربعةجوانبهافيمفهاأربع.شعنمللهييللمقلةكةالمحسالعضلواما

الىوعغلتانحهتهالىالمينتحردمنهاواحدةكلوأسفلهعاقين81لوق

المجوفةالسبةتعمعضلةالمقللاووراءالاستدارةالىشحركانومماالتوريب

الاصترخاءمنومنعهافيثقلهاممهاومالتشابههابعدثافهايذكرلمالتى

منالرباعليةلاغشيتهمامرضقدوالعنلةالتحديقعندويغبعلهاالمجح!

بعنمهموعندواح!ةمضلةالمشرحينض!بعندفىأمرماليضككوماالتشعب

واحد.رأسفراساحالكلوعلىثلاثبمضهموعندعنلتانالآخر

:(2،1صفحة)دمشقسخ!لوطالنفيسلابنالكحلليالمهذبولي-4

استرخاءمنو1تشنجمنمارفايكونوقدخلقيايكونقدالحول

حولاذلكفكانجهتهاالىالمقلجذبتواحدةعغلةفيالتشنجكانانوالتشتجي

حهةالىن!التجهتيهاالىالمقلةجذبتامتجاورتينعضلتينفيكانوانمفسدا

كلهاالعنلاتتشنجتانااما.مركبحولذلكمنوكانالجهتينبين

.تتحسىلاثابتةتبقىالمقلةلان

:(188)ع!غحةمخعلوطالاشبيليللحريىيالابعارنقمةوفي-5

:العولاسباب

الجهةتلكمنفيييلللمقلةالمحر&المنملبعضاسترفاءمنذلكيكون
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تشنجمنيكونوتالحارةالامراضفي!عرضكمايبوسةعنيكونوت
ذاللبينالماسكالعضلفانل!نعكلوليس.المقلةفيصيلالعضلبمنى

كانتننجتاذاالمحركةالعضلةبل.الجوفةفيمستقرةالعينيجعلتشنج

والسدرالصدعمثلدمافيةعللبمنىالحوليحد:ماو؟كثرللحولسبباذلك

ذلك.ونحووقرانبعلس
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الجافدمندانالعيوليالجنسيةنزوالفراالتهـا!مليالسلو!

السبع0مروانمععدالدكتور

حلبحاممة-راعةالقكلية

الملعىالبحتق!عيسنوقفناللجاحظ"الحبوان"كتابنتعفحعندما
المدعمةالثخصيةوالخبوةالملاحظاتملىالمعتدةالميدافيةالدراصةوضوليلا

الدموركرملىوالارتيابالشكاليهايتعلرقلاالتىالنابتةالملميةبالحقانق

واليصوره

تلكالنحريرالمالملذلكوالاحترامباج!الابماوتشسالخضىتستنبرولقد

المختلغةالسلوكيةفرانقهوبينللحيوانالعامالوعفبينالوئيغةالمراءسة

الحيوافاتكلالتعاملأوالمسكنمنالبحثأوالمعيشةاوالتناولليصواء

قلعليةموصرعةي!تبرالذي-"الحيوان"كتابيعدفاولقدالاخرى
فيلغريباعشوتبكل-ثهاأبحاومقمواضيعهاارةوفقحيثشمولهمامننظيرما

فطىةليع!بمعلريفبكلودنامناكعلاويق5(3ة!4!!طـه3ذوالسلوىالفرافقعلم

مخاالواحدلكانحتىوابهامضوضمنيكتنفهوماعالمهوأسارالحيوان

والغرانقبالحركةتصوجحياةأمامهيسث!رالنخمالسفرمذايطالععندما
والايثارالانافيةافانينبكلحيامسرحاويمنامد،والاقنتالبالتناسلوتثفاعل

والخبثوالمتاجةلبغض1ووالحنانوالمداءوالصداقةوالاقتراسوالتنمحية

.واللؤموالوداعة

اللهأودعلقد5:الحيوانعندةوالخريقللسلودفعريفهفيالجاح!يقول

فرانز(حاليانسصيهاالتيوس)المعارفضروبمنالحيوانسانرعمدور
الموزونةالنضمنروبمنخاجرماومخرالهداياتغريبمنمليهوفطرما

بابلهافتحوكيف،المطربةوالاغانيالشجيةوالمخارجالملحنةوالاعوات

اللطيفالحسمنكننالهاامعلىوكيف،الآلةمنلهامياماقدرعلىالمعرفة

فيرومن،رقلقينققويمفيرومنوتثقبشاديبغيرمنالبديعةوالصنعة
والارتجالالبديهةمنفعلسكها!وىاروبصفبح!فوهافبلغتوتسرينتدريب

ملعاءوفلاضةالرأيرجالحذاقمليهيقدرلاماوالاقتضابالابتداءومن

الوجوهليالمنصرفالقويالجاكلالحسالثاتبالانسانجلةنصار،البشر

يجيءماضروبالىيخظرومو.منهاكثيرمفوعني!جقالامورفيالمقدم
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والتمكينالعقلذاأنالانسانليملم.والخحلفةوالسالعنكبوتأعليتكامنها

شيءكلكانشيناأصسنى!موالمنبصرالفهموصاحبواقعريفوالا!كلتطاعلا
اخمارالحيوانمنضي*ولاكذلكنفسهجملالانسانفلا.الغوضفيدونه

فصار،تيلموأنالائسانعلىيتنعماتعلمبلاالاجخامىه!مفأحسنت.ذلك

فيوسنحاولباللحاقيؤمللااذيحسدماولافيهيطمعلاكانانيحاولهلا

ليالتناسليوالسلودالجخسيةالفىائرمننبذاضر!تستانالصجالةمذه
فتطرقاندونالخالدسفرهسعلورخلالمنالجاحدبهاأفاضكماالحيوان

لك.3الىوماوالهجرةوالبناءوالمسكنبالمعيشلاالخاصمةوالسلودالغرائقالى

الحيوانيةالحياةملممراضيعأكث!منالحيوانليالتسافدموفوعولعل

منانواعبينالتلقيحبهايتميقالخصائصمنجملةفهنالك.وغرابةتشويقا

ف!صوفييسهبمناوالباحن!.خرى1أنواعفينظيرهمنتختلضالحيوان

أمثلةويوردالحيوانانواعلدىالتناسليوالسلو!الجنسيةالغرائز
لها.والهرة

والخصب،ءف!لاوقات1وزمانهتسافدماالجاحن!بصف:الكلربففي
الكلبان"ويقول.جراءلهاتلدمندماالكلابوطباعأخلاقتسوءوكيف

واحداتحملالانشوالكلبةاشهرستةالصمرمنيبلغمندمابالنزويبدأ

تصلحوالافئ.نلكعنتعراذابىيمىولاالجرويبقىولا.يوماوسنين
نتاجماأوليكونلك3وغيروالمراةوالكلبة1!ئمهىستةبمدمليهاينزىأن

وألروجمنمنهيخرجماوكذلكبكراكانانياالبيضوكذلكجشةأصفر

فيقبلهاتهيجوالافاث.السنفيالاناثقبل!يجالكلابوذكرر.لرخ

.لولدهأقوىكانالثمبابتعامالىالحدثوقتتاخروكلا،حركنهاوفت

نأالىتلقحومي،م!لوموقتالىبلكلهععىماالسفادشيدلاوالكلاب

يبدأوالكلبالصشرينتغ!بفالكلبةابتدرتوربعا.سنةمثسةثانيكبلغ

وفعاناووالجس.واحدنزومنتحملوالكلبة.ببولهشعورهعندبالنشو

الشهرليوفيهابيدتسغدوالكلبةسبعرثميوماعشراثخيأعمىيكون

وعلامةصبمةكلقحيضالكلاباناثأنوزعم.ذلكقبلتسفولاالثاني

بعدماالنيالسبعةفيبلالوقتذلكفيالسفادتتبلولا،اشفارماورمذلك

الجراءوضعبصدتلقيالكلابوانا:.يوماعشرربعة1تمامذلكليكون

نأقبلعلبائها1فييظهرولبنها.الانا:كعامةمقالويعمريهابلفميةرعلوبة

علامةتكونوقدساعتهمامنوضمتاذاويجوديظهسومو.أسامبخمسةتضع

.مسيرةذلكوصعسفةالثديينارتفاعمنللنساءيعسضمامثلسفادمامبلغ

.واحداوضمتوربعا،احياناجرواعئرائنيالكلبةتغعوقد
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يميقكالاومو.الزوجاتتعددبظامرةالديدفيتصف:ال!جاجليأما

ومو.غريبدسكايندحريصهمنبافعفيورولكنه،أخرىمنواحدة

.الانساننطفةريحلنطفثهوليمى.وصفاداقمطاالدباجاتمذهيوصع

"*ديثال!بابةيسفانالافسليكونولاالنزبىليعصالنقوصيعكي!لاو

رخصاالسافيرمنسفادمددأكئرالطل!فيليس:والساىوالعمام

منأعنخالسمفورمخصيةأمظمالسفاداولوان1فييكونالعل!أتشنكور

وارتفامهبذفبهكسحهمنترىوالحمام.مرتينالجثةفييساويهماءخمية

فيشهوتهمنوالقراغقطه،بع!ومرحهفرحهومنبجناحهوضربهبصدره
الحيوانحميعيهايفوقالخصلةوتلك.الناسأنكحنيهيفتوالذيالوقت

فيالحيوانوأرغب.السنةجيعفيودوامهاشهوقبقوةالممروفالانسانحتى

.فرغاذايكونعافش1والثغبيلوالتمتعالتضزل

فيمثدرأىد!والا8وامرأربلفي!قشينايرلمأنهالجاحن!ويذكر

وصيدمازوجهاالاتريدلاحامةهـرايت:يقولفهوالحمامفيوالانثىالذكر
لامى،يدتنعلاة1امرورأبت.الذكورةمننبناتشعلاحمامةووأيت

لهاحمامةورأب.طلبوكنرةضديدطردبعدالاتقيفلأالحامةيت1ور

ورايتها.النساءفيذلكمثلورايتتعدوهلاخر1ذكراتمكنوميزوج

الحامتقمطالحمامةيت1ور.يحضنأوي!ليروذكرماالاذلكتفعللا
فق!الافاثتقعدأخرىورأيت،الحمامةتقصع!الحامةورأيت.الذقور

ورأت.تقمطهحتىويدعهمايقمملهاذكراورأيت.تقسطهااقصىتعولا
تقمطه.بعهاولااللكرريق!ذكراررأيتتقمطهوالذكوريقمطاذكي

ورايتهاءتزاوجولااتثىاوكر3منأرادماحصامكلقمكنحمامةورايت

ورايتعاكروستتقوجكالمرأة.بيضهافيفسدوتبينىتبيضولاتزاوج
.و-لد"مذهكلويزقوقلكمذهكللهحنمنومومنهباضتاوتنثييان1لهذكرا

التفصيلمذانستعرضمندمامعاوالامجابالدمشةألىبمرلامرانه

يخ!طلعالتيالميدافيةوالمارصةالصليةوارخبرةال!مبقةوالملاحظاتالدآ--

وئضفيستومبهاحتى-ذلكليشكلاعلويلا-وقتامفى1والتىالجاح!بها
معبابقارتةتليلةالجاحطيوردماالتىالحالاتمذهأنغير.أ!رارما

الثابتالزواجوميألاالحمامعندالتناسللحرائقليالمرجويةالمامةالقامدة

افتهاءكليتبدلن1م!ينلفصليخضعلاداغومو.والالهثىالذكربين

الصعافبر.ليكماالسنة

الاوروأما.بجناحهوضربربثهوننضوتكبرقنفشتص!اذاوالحصام

ما!حلايعتريماماالمرحمنالماءليواعتراهالسباحةمن؟كث!ضداذافانه

ى!قالمؤأبث73ا؟.-
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الحمامذكرذلكيدعولا.والافسانللحعامالاالتقبيلرليمى.الهولرفي

ويقال.يعنابعنمهنقبلأضاالحامانا:تساتتواذا.ا!رمد!يالا

حقاصحيحومذا).فراخالبينىذلكعنيكونولارلكمنتبينىافها

.(المؤلف-البيغةلاخعابوالنروريماالسفاداثناءالمنويالسا،ئلوعودلعدم

الديكيرع!فكماالسفارملىبالقوةالذكرالتبحيوصف:الغي
بينهاموانمعالذكرطلببالحضنالقبجةضخلتواذا.ؤالسفوروآلحجل

والفالبمقسودمنهانالمفلوببعضاالتبجذكورةبمنىقاتلواذا.يفسده

الدراريح.ولقكورللدكةيعرضومذا20صاقد

الذبابةن!هرعلىيبقىفالذكر.سفادهبعلولالذباببتصض:باباللى

فقسهمنأياممدةبعدالسفادعلىقادرايصبحمنهاوالفرد.علريلةصاعاتالانثى

البينة.من

فييقاتلالذكريىوالخنن.المفرطةباللواطةيىالخنقيتصف:،لخهـازير

يذمبثمجلدهويدلكالضجرةمنوبنوقشلهالاخخزيىابعنلاالهيجزمن
الافاثعنالذكورةتعلردالخنازيىوذكورة.بهفيتلطخوالحعاةالطينالى

الخنازيىمياجزمنكانلهاذا.جمي!املكاورباصاحبهح!ما1قتلوربصا

!للبتاذ)تهااعواتتنيروا!بمتتايماسيكاتحربهافاأذوقحردسهمارؤوتطاعليء

أكثر.منكانوربماواحدةشوةسنتحولالخنازيىواناث.السفاد

نطتؤاذاأذنا!اوقرخيوتسامحتطاوعحشىتننعلالذكرعللبتواذا

والالثى.اشهرثمان!ةلهتماذاينزووالمخنقير.واحدةبنزوةتكتفيذلك
ابنومرمنهذلكيكونن1النزووأجود.أشهرصتةلهاتمتاذاالذكرتويذ

عاليةالنعلاتةء!فكتعبحاذحقاعحيحوتا).شينثلاثالى؟ضهرع!ئرة

الخنزيرةلانالخلقأفسلذلكمعيىوالغنق.(المؤلف-مؤكدواخمابها

وأطولهاالسقادعلىالفحولاقوىمنأنسالهكئرةمعوموخنرصامشرينقضع

منهاذكريبقىلاحتىذكرالنسفذكورمدةتجتمعوقد.سفادهليمكشا
.الانا:منتقىبهخاعةةمبقالمسفودالذكرلهذايكونوت.وبسفدهال!

علىمنهماكلوالتواءالحيةعلاتاةعنمبارةبرىكماالحياتسفادوأما

والمبالفةالسفادمراتعددوكئرة.مفتولخينرانزوجكأنهماحتىعماحبه

الاجناسمقهيغلبفالانسانالحيوانلنروبالعددكمرة!عوالدوامالابطاءفي

والورلفللجولالسفادحالفيالابطاءفاسا.الازمنةجيعفيفيهدائمذلكلان

ويوعف!.فللعصافيرالعددكثرةوأما.لهالذةفضيلةفهد"والخنازيىوالذنجاب

."(المزلف-بسمةلشثمزرمهأتيلأونجمثىفاتهالسفاد!صريعبانهالثور
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ل!صف.فىالشتاء-(أواخرومق)مملؤمهأوقات"والحولوالاقانالسنورولهيجان

وتطلببهاتان1تفعتىوالصوث-فيتغيرصكعنذما!لمنبق"ةحنئعهيبئق!ينة!ب!!كنات

.-.فهاذا1تسترخيولذكورا

الرحلةنحياقهاع-خلاليليونحدة-مرةتمفنهافا(صاليعسوفيكا)النحلملكةوأما

*:الملكئفافزلا-نإريظب7قعدقى-ىتلاو-ملكتهاخارجفيهاتخيىجالتيانرحيدة

-مؤ"الذتيالملكةوراءالسميليالاحتعالقوةوفيالطيرانيىالذكوروأقوى

لضيفاماالمبكيإلقثافيالعليرابئ.اثإءقتسإق!الذكوروباقولبتلقيحهايفوز
-وتملذكر،ة!لتلرينفا-قلالفاثأونىموتهاأو.6نا-حطعجزقاوالطر-انعكألا!مثحا

السقادالة"مغتخرفيامعاؤهلان،.!تمعري!االتلقيحفكانين.رخيللصلكةالملتح

لإنتاجوص!الجةوفبالةبمخصبةتبقىالذكرونطاف.،الملكةبمؤخرةتلصقالتي

-ة..:.-ع-ر"لاد.\،(المؤلض)سخة2-1رى5-تببغيلةعليمدةالنشل

فيبحبامبش،فاتإلسفادموصمخلإلالنعجةاليلامظتاذاالافتامولي

اللغخ،مناسترعفييسفماغنجانبهامن-ينفرجما-را!قمببص!ليهاليتها

ومىأتجاعليعهأفي-وتثناعلحوالشيؤسوالكباش،لثيرانتتقاتلالتسافدزمنوفي

نرفيانساناولاةضلابعلاالحالاتتلكفيوالجملضسالمةالقمان"ذلكتبل

صتاتهامنذل!ن!يسألاس!)ما.والذئبةللذئبيعرضمذاك!مومجعتهمن

ىثنإلا--ةيئذللكانوانا.بلبوتهواحدكلينفردبلض!بالىيأويبعنمهالات

الحيل.اناثوكذلكاخلاقهاساءتنجراء

.زواجالاربعذواتمنشيءوليسمالنطوكذلكزواجفيهاوال!صافير

والغتخوالحعاموالحجلوالتعامكالانسانرجلينعلىتشللتيالزواجواقما

الانثى.وكذلكأبدااوجيقلمالانثىملكتوانانثاهفيريقطلاوالشفتين

الظبي.قضيبوأعخرهالنيلقضيبالحيوانليحجماالتضيبو؟كبس

ولحضنللسفادالماءمنالارضالىالشمساحخرجوربما.يذكرلاالب!وقضيب

منه.ذل1شيءالارضفلهرعلىيكونفلاالبيض

ضيءلهيقمولملقيهمنوكلوالفيالينالفيلةقتل،الفيلاغشلمواذا

الفيلاغتلمواذا.لانفسهمالاحشيالوالااله!بالامملسواس4يكرنلاحثى

وخصية.وحشياعادفىبماوالرواضالفيالونخلاهوخم!وفضبوصمال

الفيلب!صتوانا.السفادسريعسكونولذلك.شىلابكليتهلاحغةالغيل

ويحتالرن،ثلهليلاعليهينزونفانهمالوحشمناقتطعوهماحدثانفيوكان

.لانقدذلكبعدنهببوماأكنرفاقلكفيله
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والضلومرالعيوانححيعذلهلي!فوقالفيللانىالحىصدىلهاما
سطكرررش!يلةفطءللضرامي!مادكامالىلقحتاذاالاتسلان.علصااذاسواء

نيها.ابفيلشادكهوتدالجولحسلي

يكومفف.فسلاقنت!ولامختلفةحيرانيةأنواعلهنتسافديحصلوت

فياتغتماكماتلاقح!كونولاجصيعامنهسا6بنمهوةب،دلاالانسان(يلقح)
.المساثدة

بدفلاالجملأما.قائمةوميالمخلباووالحالروالظلتالباعوتتساقد

.الجماععندالالهئىيتبطنانوالانسانوالتصساحباركةطروقتهتكرنان

وسلركهالجنسيةالحيرانلغرائقالرانعالموجذضالمسمدا؟!يصوبمد

لبالمدراستوعقالجاح!اعللاعسعةعلىدامغوئ!امدقاعلعدليلالتناصلي

الدمشةمنمزيجالهوفكنبالاحترامالمبدعلا!لالهذالخقرواننا.الحيوان

لخويوعلرازرفيعأدبياطارضئيرةالشالمعلوماتمذهتدم؟نوالاهجاب

لمجةواخرىالفرانقمذهعننبذمنان!نرعماالىاستنادابحئفهوضيق

وافنا.الحيوانعالمفيالاولالفرانزطماستاقمذايحئناليلهافثهرض

طاتي1حتىويعلالعوسسألوبلاح!يثأملوموالونتمنامضىعلنتساءل

فيدالفوانزالسدو&منالمتايىةوالاضكالالمتباينةالنصاذجمدهكلاشيماب

81الحبوانعالم
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الاسلاميالصرليالببطر!الطبتفدم

لسمدا،ا!زيقمبد.د-

البعثصاممة-البيعلىيالطبكلية

الىالنها!ةليأدىحتىكبيراامتصاماالبيطريبالطبالمسلصوناهتم

القرنفيالصوريالدين-رضيدكالم!لالانسانعلاجليالحيوانا!تخدا،

منكمغاناذكيواذا.حيوانيأصلمن!واء(44)ذكرحيتالميلادكاالئالث

فيوحدناالدراصةمنكثيااستحوذتدالبيطريالطبانكفيدفاالتيالمؤلفات

اما.حيوانكلليالحواسعدددرسحيث-لصفا9اخوانر،الجاضلىسؤثعات

المقالمقاوليالحيواننغسيةلدراصلاقسماخصصفقمهصينااينالطمة

.الحيوانكتابهفيالجاح!قدمهاالتيالدراصاتبمنىفبحثسوت

دم1ذكرحيثالدوابخصاءعنالاولالجزءابوابأحدفيحاءلقد

الى(!نهاللهرض)الخطاببنعصركتاست)رققالىش!لامنصليانابن

منيجسيأنويامرهوخصائمهاوأعرانهاالخيلأذنابفحذتمنينهيسمد

اللهصبد!عاعممنالثوديصفيانذكركما.نراسخاربمةوموالمانتينراس

:ويقولالبهائمخصاءعنينهىكان(عنهتمالىاللهرنس)صرأن،عصرابن

بخصاءيسمحونلاالمسليئبعغىأنجنفيهذا.للذكورالاالامتاءمل

جريى،ابوروىحيثبخصيهاسمحمنمنهمالجاص!ككابليفنرىالعيوافات

فليضيرنلاولآمرنهم)تعالىقولهليقالعباسابنان،صمارأبىبنصارمن

،عباسابنعنعكرمةصقتادةعنجريىوابو.الخعاءموقال(اللهخلق

ابراميمعن،نسيتعبادةمن،سيدبنمحمدمنالخحفيداودوأبو.مئله

ومعاويةوعثمانر!ممهدفيالمسلمينسلشهالىالخيلأحبكان:قالمحيريقابن

علىو،بقى،والطلائعللكمينأخفىفانها،الخعبان،عنهمتعالىاللهرضي

باصالهدىيكنلمانهصيربنابنعنايوبعنحريرابووقال.الجهد

من!!ونسوهمر"بعن!ابمضهالاكلالفحولةتركتلوويغولبالخصاء

علاووسابنعنعيينهبنوسفيان.الدواببخماءبأسايرىيكنلمافهالحسن

.كمبراسي،نهأبيهمن
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-:تالصسث.الحيواناتمنمختلغةأجناسعنايغاكمابهفيوتكلم

كالحيةالسععان!لققنون.الغمبعبئ،ئبالقولمر،الممهيعانوزموا

مرنيقو.!ايعرنىبمرضالاتوتولا،ء)نفهاحتفترتولاالمللت!سفلا

حنظلةابنوقالوالع!يرالريحمناصعوانه،السمعكمدوشيءيمدولاان

:ص.فرسهيصف

خيمالبلهبماسيشببببليكامرضلياللبلؤارنمالغوأ!لحلهامص*.

مصبالهيغنوولميدبولمبرتالبيطادينقبلمكالسمع

فيبىدفيبئاروربىىالديسم،الكلبةبنالذبوبدأنهوزمخبو%-*

-3-3لا!7س"/"-لأ*؟-..---ت-:بمتجالي%-نهامبمي-سنفلاديسع

سإلهد،كاضر-بتبرهجانيأنروككافزاع-د!ولمن*ثبيا-ابنكيمع،+

.زراعأولادللكلالبيقال.الكبافم:،وزراع

.-وكلابفعالبنن"سلوقيةكلاباين!اوتشولدةقال

قحدثالكلبوبين،!لاعوييباليونافيةيسمىالذيالحيوانوبين:قال
الهندية:الكلا"مذه

.ا"لكلابومحاسنمساوىءمنذكروأين!ا"

الفرثور!جوصا-"في،الجرةفيالماثميةعودوسثبهالديكصاحب"وقال

الكلابقيءمنالبميرجرةانزعمتموت،القيءفيالرجوعوتسيفهتطجنه

الثلع!،مناتتنواته،الزبلطباعالىوافقلابهاالبوفليفيوبهالعول

:نقالر!حأابنذكرهالذيالريقمئل6الجرمثلوافصا

الاملالطا-ريقباومولديصاحبهانواب!ي،الثاها!م

.والثيرانالافناموالحبارىمثلناتالحيوامنكثيرالبابمذافيأيناوذكر

الجواميس.حدمما1قسمينالىوالبقرومبزكافانالىالإفثامتسمحيث

.،:الثهكالجزءفيانا.

منده-المحثلريةعابىليومنافمه.الحمامذكروأيضاءومحا.سخهالجملذفىفقد"

الحضئيتعاقبانالانيقللااماننلكفيالبيضت!فوافياضاعهوبمغى

ثم!7!
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القيميقاتهوكأأيامهوانتهتمداهالبيضذلدبلغاذاحتىو!تعاورانه

الجلدعاريوخرجالفرخمنالبيغىانصدع،صاحبهودبىه،خالفوظفه

وترويحهبيضهمنخلاعةكلفعيخاهالحلقومصنسد،الحيلةقليلالجناحصخير

،للغذاءوحواصلهصاحلوقهاتتسعلاالفرخينانيعلانومسامواقضيقمن

بعدالحوعلةلتتسعالريححلوقهمافيينفخاانالاممءذلكمندلممايكونفلا

العوصلةتم!تاوانالفرخانيعلصانثم،ارتتاتهابمدوقنغتقالتحامها

المخنل!اللعابنيلكمندليزىبالطعميققأنغقافهأولفييحتمللاانهضينا

.اللباءاللعاسنلكيسونومم،العلعوتوىبقوام!ا

تقيؤ.منالحمامنصيبالتيالمرنميةالحالاتبعضمنأيخساوذكروا

الحيوافاتصيعيذكرلقدللجا!ن!الحيوانكتابمنالاخدىالابوابلياما

.للانسانبالنسبةففمهاوكذلك.للتربيةبالنسبةناندتهاهيوما

-3كأآت
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الفلكبعلمفاص*أحالتم

الاردن-ر!بالرحيممبد.د

تمهاالتيالايجابيةالاعالعنالعربيالنراثفيالبحثأنريبلا

ات)نوأفلئ.مربىكلعلىمقدسواجبموالعلوممختلفليالعرب

المؤتمس.مذاحنورالىالكرامالحاضريندلعالذيموالواجب

المجالاتفيالعربقلىمهماعلىيقتعرالمختلغةالملومفيالبحثكانواذا

البحث.منالقدربهذايكتفيلابطبيصت،الفلكعلمفان،منهاالمتنومة
،النهومءا!سأملىامتمادهومي،فريدةبظامرةالملوممنفيرهمن!تميقهمو

.حدامحدودفيهاوالتصرفالترجمةمجال،ملام1أساءومي

:الغربد!م،لطيثالفلكعل

الجغسافياعلميمتمدكاالفلكيةالاطاليكليعتمدالعديثالفلكملمان

بلفةللسماءحديئةةل!راخعلىنظرةيلقومن.الجفسافيةالا!لالي،!م

-:مئلاسبجد.نبهاالعربيةءاس!الاكنرةيرىانمشطفسيب.جشبية1

هل!حطهحه،!هح7.6!.محض!،،نط!.!ط،ك!كن!*!ن5طا.!ل!!ه.!ن،!طه

!ولح3.6لن!."ءط!.!!"!طه
الكثير.امثيردلكفيروصيب

النجوميسصون.العليةبحوئهمفي،الآنالقلكفيالنالمينالملصاءان

وفي،الفلكعلمالىالدخولوسيلةوفى.الارقامأواليونانيةبالاحرف

مذهتحلهاالتيالخاعةالاسماءباسمممالالاتكرنلا،منهللجماميرالكتابة

.*ا!سلاعلىالدارسبهايتعرفالتيالأولىالخعلوةفي.النجوم

منمشتقةأومربيةميالحديثالغربيالفلكفيالنجوماسماءواغلب

الاسصاءهذهيستعملالفربفيالحديثالفلك.الاثكالمنبشكلالعربية
.فافصونرنحن

:الصبمندالعديثالفلك

ملىتقتعر-أعىفماعلى-اليومالمربيال!المليالفلكيةالئتالةان

والراصمدين.الرصمدمنخالية،مترجمممظمها،النظريةامثاباتبمض
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صروففؤا!الدكتوريكتبهكانلبعاتنحصرتكادالواقعفيالمؤلفةوامشب
.عقودقبل

القيةالكتببيضظهورمنالرفمفصلى،الاخيرةالئلانةالعقودفيأما

لدار(اقرأ)صلسلةمن،طوقانحافن!تريللمرحوم(العجيبالكون)مثل

ةسس!ؤملبترجتهقمت،موكنزلجيرالد(الساءبداثع)وكتاب،المعارف

دكروكالبيرتاليفش(والكونالسبرنيةالمايةقصة)وكتاب،فرانكلين

الكتبمذهأمثالنلهررمنالبىغمعلى-قول9-السصانوجيهالاستاذوتىجة

أثرلهماكانالتيالكتببمنى!حمنكانالواسعالافتشارأنالا،القيمة

صطفىللدكتور(النسبيةالخظرية)مثل،بيالمسالمالمليالفلكعلىصيء
مجلةفيمتسلسلة7حلقاتعلىنشر!قوكانالبوسفروزدارفثرته،محمود

الكسمي،ميروزوعمفيلرؤوف(اءالسويوالثقوبالكون)وكتابالخيرصباح

والفنونللئقافةالكويتيالوعلنيالمجلسبرماالتيةفر!ملاعالمدارنشرته

التشردور!هسةألىراجعوأمثا!االكشبمذهانتشاروشب.والآداب

المافىتالفلكحلىعخوانقحتالمقالمذاملحقانغلر).بنشرماقامتالتي
.(المعاعرفيالصرب

اكتسوماأوالمراتبصشوامنفهناك.بالخيريبمثسالمستقبلن1فير

،اقس!لافيالآنيطبع،والنجومالساءدليل"وكتاب.بهايىعدونوبدؤوا

الهواةالفلكيينمدديتزايدانالمنتظرومن.الراعدينعولسيسهلومو

لذلك.تبماالفلكيةوالارع!ادوالبحوثالدراماتتقيدوأنعدورهكعد

الرعس!في-منهاكانماصواء،المضمارمذاليالاوليةالخعلواتأنغير

لالراع!دور.تسنملهاالتياللخةفيحاشة،التظريةوالبحوثالدراش!تليأو

مصعللحاتمنثيهاوماالاجنبيةوا.لخرافطالكنبمادةيستعصلونوالباحئون

عخه،تتحدتكتبوصدواذا.اقلبهمعندمعروفغيرالمربيوالفلك.واساء

القلك.ممارسةوبينبينهبطشولاكتراثالموضرعتعلرقفانها

لكلدةواحدةتىجصةعلىقستقرلمالمربيةاللغةفيالحديثالفلككتبان

كلبينما،(كوكبة)افهاعلىبالعسالفلكيونعرفهانقد.صة!لاء،كهقه
وبالمثل.نجوميةعورةى!خأكتبولي،نجوميةمجوعةالكببعضفيالآن

يسونهاالعربالفلكيونوكان،نجعا.كطدحكم!!عنتقولالحديثةالكشبفان
فجمومو(الاكبرالدبالفا)منالنلكمترجياحدويقول.(نابتاكوكبا)

بالاجنيبةالاسملانوفيلك،(الدبهي)نجمبانه،(الدبة)باسمالمربمرفه

بدلك.يوحىءطلأله!
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بينيوحدمرجعالىيفتقرالمربيةاللفة،ليالآنالفلكأن،القولخلاصة

.فاثعونفيهيكتبونالذينن1نبولهذا،والاسماءألمسللحات

ف!كتابا"رصينةمئل

اسعه،فلكيامحاباسرريةنيالقوميوالارشاىالئقافةوزاىة-أصدزتد،

الميروفالعالوقرجمةدكرو!ألبيرتأليفمن"والكونالسبرنيةالمادةكصة،

نأملىبلفمهماكللان،راقعلميمستوىعلىوالكتالهي.السعان-وجيه

ناالمترجمولمحستطيع،ع!حيحافهاالفلكيةياءالفمقيفهظنوالمترجمالمزلف

؟.سليةعربيةوبلغةيرفوحةيملعلا"راكفالالتايخقل

نجد.،بيةس!لا-اللغةوفيالعلمفيضليعمومامقدارعلىالمترجمولكن

.موحدةفلكحةأسعاءو9مصعللحاتوجودعدمومي،الواقميةبالحقيقةيضطدم

.الكشابمن،6الصفحةمنمشلانيلككلولنأخذ،

*الجبار(-كركبه)عنيتكلمحين،كركبةصةهلأمحاع!خكلةيترجمافه

فقرةعنقفزنااذاولكنا.بالمسالفلكيوتوضمهاالتيالكلمةيستعملمنابرمو

ك!ابيفيانااستصكلبينما.(النجيةالصورة)يقولنبه"التاليةالىوجئنا

كلمةايالفلكليكاتبايرا!حيومكذا.(مجمومة)كلمةالساءدليل

.خيار

لمور،9.-!الاسدمجعوعة)عنيتحدثحيننفسهاالفقرةفيويقول

الكواكبصوبى)العوليفيأجدمالمالليثوكلة.(الليث)المسماةالنجسية

مي(الاسدد)و.(المسوديالقانون)الببرونيليولا(والاربعينالثصانية

لىاشملتهاالتيوميالمربي.الفلكليداىحةكانجتاللتيالوحيدةالكلمة

.(السماءدليل)

رموزا(الاسد)نجوميمطيانالسمانوجيهالاستانييحاولوحين

-:فيقولالاحرفيتسجم،يالحروت

يبعد-بيخما،ضوئيةصنة1600من1كثريبيد("ع="ـه)آلنجملانلم

ضرفية.ممنة8،بقدر(8-د)

اذكيأناؤئىوافما،اليونانيةالاحرفترجةطرسقةأفنمللافخصياأنا

ومي!السما"دليل)يخمانعلتماوفذا.نجيهءينطق"الذيباصصهالحرت
كتاياتهمءفيالاجانبالفيكيونيتبعهاالتيفغسهاالطريقة
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دلتا()و(ا!وراكسلون)أقولبالذاتالنجمينمذونف!عاومي
ا!سد.

كتابهليالصوفبيستعملهاالتيبالحروتالنجيئمذيناعرتولن
التشويشمنمذيداوستبعثأرقامملىتلعندهفي،(الكواكبصور)
.الغارىءذمنفي

الليثقتبنجميبمدولا.ءالسمانالاممتاذيقولنفسهاةالفقىولي

سنة43الا،الذيليبدأوسنه(بالخونقنبفكتبتمطبمياخطاكانوقد)

ن!وفي!.

النجمومذا.الذيلملىالذيالصرنةنجمهوالاسدقتببنجموالمقصود

أيغاالموفيعخهقالوقد.(مشرالثانىالمنقل)الق!رمنازلأحدمو

-النجومأصماء)كتابلان،أيضامطبمىخعلاأفهويبدو،بالنرن(القنب)
ياتيولا،الصرفةعلىأعللقتالتيالاصماءأحدبأنهاالقتبيذكر(لن1منكلي

اعللاتا.القنبلذكر

.أحثاؤهموالقتببينما،الليثمخلبالقنبأنالمنجدتاموسوفي

الذنب.الىترب1والاخير،دنبهمننتكلمونحن

(ماعلانصحابتا)فرى،64صفحة،الكتابمن(7)الخارعلةوفي

ني!دساسميها(الساءدليل)لياني.لمجرتناالمجاورانالسديمانومما

صحابتيى.منبدلا

الثيومي،(بىنيكيشعور)نرى،8ثكلء65المقابللاالمفحةولي

.(الهلبة)3بابر!لاعرنهابينصا(نيسبىضفيرة)اناأسيها

)حدمماملىكتبنجينلنايىسمتبه128صفحة10الشكلوفي

الواقعليالنجصانومذان.(الغميصاه)الآخرعلىوكتب(الشهرى)

الثيعري)او(الضميصاءالنمعرى)تسمىمنهاالشصالي!.الشمريانمما

.(اليعانيةالصعرى)أو(العبور)الضعرىقسصمنهماوالبنوبية(الشامية

السصانالاسثاذوبل!يينياختلافاهنادانبل،فق!دللىوليس

.الكتابمنأخرىمواضعفيمصطلحاتلي

)سعيهاكينصا.الجادكيةمن(90ع!فحة)الفرارصمةعنيتحدثنهو

.(الانلاتصمة)مقالاتيوفي(السصاءنعبدا)لي

-332-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التيومي،(امرويةالتكنلات)من252.عىله!لويل!رح7ومخاى
.(يامرواليناتيد)كتابافيفياه!يص

وحيهالاستاذموضليعلعالمكشابمناقتطغتهاامئلةبمنىمدهان

رمسللحاتباسماءياقىومنه،مخهوقنكنهالعلمليدقتيعرفوكلنا،السمان

عناقختلفومصطلحاتباسماءوياتوننحرون1يكتبوقد*لملتهصاتغتنف

امبيىالتباينمذابل!المربىالقارىءضياع!مالنشيجةوتكون.الائنيىنعن

واحد.اسممنكئرالىتحثاجلاأشياءاساءلي

كالليث()حديد،بكلماتياتىالسصانكالاصتا!جليلامالمارايخالاذا

الحروفعلىللدلالةالمربيةالاببيةحروتكاستعمال)جديدةوبامطلاحات

الشمريعلىللدلالةكالشري)للنجومكاملةفيراساءويذكر(اليوناتية

اللنةلافتقارالاذلكفصا،(الفميصاءىر!شلاملىللدلالةوالخيصاءالعبور

نصابها.فيالامورينعمرحعالىالعربية

:النرضام!هلالهنالقانمةالبعوث

مئكوراجهدايبذل،الرباط-المربيالرعلنفيالتمريبشنسيقمكتبان

.الملرمميادينمغتلفليمصيخةلمدلولاتموحدةمصطلحاتالىالوعوليا

ثكولا.الشانمذافيمختلفةومماص"بيالمساللسان"مجلةيعدروهو
الجهدمقاعلىالشكرسستحقاللهبنمبدالمزيزمبدالاصت!ذقحريىمارششأن

المجيد.

مماصئلاثة،المربياللسان،منعشرالخامىالمددليعدروت-
منوانتعتزيانبنمحمدالاسمتانيه!فو(كاكلفيرومو)أحدما.للكية

ال!فة.3ومراماوالتمبالجهدمنكثيرنىءوفيه،،فلكيةمسللحات"

حرتمنوجزء(!)حرف،منهالاولوالتسم..(*)حرفحثىلغيه

الثانيالجقء،المربياللسانمنمئرعب)رلاالمجلدفيفشرقدكان(!)

.م1976شة

طلقأنالانسبمنيب،اضاليةنظرةزيانبنممبمالىي!ظرومن
للكلصةوالمسللح.لهام!ان8عدويوردالكلسةيوردفهو.تاموساسمعنه

زيغ--تا!لكثلاثأمامهمايضعمعة"محى!فكلمة.يتعددلاالواحدة
قاعرسوني،كتاياتيليانيالواقع3المسللحفأيها.فلكيانزياغ-زيغان

ن1مليوكان.زيغان-الؤصطىالكلصةاستصلتقد،السصاءبدائع"

.القارىءذهنليتشوعثىهخاىث!حيلالكىالاخريينالكلتيناممل
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ناالمعكلنمقكان،الطلصاتبهـض.عنولطيفةجيدةشروحمج!ملاوفي

منيعتهيعندعازيانبنالاستاذيزيدماأتشجوذلكمن؟كثرتكون

.امداده

ثغوككا،للتمركبالثالثأقرممه-المؤقمنفف،الآخرإنالمعجكلانما01

القلكمصطلخات،عنوانتجتوالثافي*هـالفلكعنوانتحت\حدمما0افجلة

مج!ل-ليهمامايساويانلاانهها.فريبان*حقامعجصاتومما."العاليللتعليم

يبهنئبرلئمأفهلجبهدوىالدي،المؤتمرالىلنقديهصاسلفاسلقافقد.تصبمن
؟"-"كا-.جادةموايةالفلكيهوىواحدعفوفيه

-:التالينبكليهصاففي

!لم!هلأ!4الدبران

!د"ه،الفول

ك!كل!د!الطافر

ومذا.الفولمنبألقرب(بىثساوسبيتا)يغعالمسللحاتسعجمولي

الطالبيستفيدولا.برثاوسعجموعةمنموالنجممذاأنالاقلعلىيدلنا

عربية.بحروففجيةالافرالحروفوفع!جسدفي،الاخرىالكلماتمنشيئا

فننةتجوماكافتواذأ؟نجومأممجساتم1صدممماملوالعلافىنالدبىان

مجهومة3أيما

.المعجمانبسبرالمنوالمذاوملى

الكلطتمذهوفعالذيكختلو-أقول،مدا!انقدانفييكونلاولكي

لا-:يليمامضبت،بهاالقارىءواعرفألهسمااناررتو

إصي،الاولالققرمن.الثوركوكبةنيروهو،الئورألفا-الدبران
ريفينب!لابهدفايشرقأي،الثريايدبىلانهالدبرانالعربسصت.اللون

فوئية.سنة68لبمدهتقديرحسن01بمدما

الخاعنفةللشفيرات-نصوذج.الخولرأسأوبىضاوسبيتا-الغول

منأثد.لمطفاأحدمما،بعنمهاحوليدوراننجعينمنيتكون.اكورية

فوءيحجب،اللامعأمامالمظلمياتيحين،الدوراناثناءوفي.الأخر

"،خيلا1،،."النللمالنجمقطر.منهالآتيالنورنيخفتعنا.،اللاكل

الفاصلةالمسافة.الثسسكنلةثلثاللاسعكتلة.ميلا،000025اللامعوتعلر

ص33.ـهص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يبدوالتفير.ضوفيةسنة105مناالب!د.ميلا3000000النجصين!ب

ومي،دقيقة59وسامة2.ويوما2تصتفرقكلهاةرو!لاو.المجسدةللعبن
.المشثرىالمركزحولالنجمينعنكلفيهايدورالتيالمدة

صت.الاولالعدرمن.المقابمجصوعةنيرومو،العقابالفا-الطائر
منلثرؤوسحد1ومو.ضوئيةسنة16!نايبب.الطاشالنبرالمرب

الدلههاعة.وذنبالواقعالنسمماالآخرانالراسات.الشهيرالصيف

.فاثةا3معبمايكونثلنوالا،فلكيسحجمفيقىدأنيجبكهذهم!لومات

المعاحم:مث!وبينبينىفلالهات

نكرما.يجباستسلهااع!طلاحاتفيالمصاجممذهوبينبينيخلاناتمخا&

.!6!ك!اهق!لكلمةترجة(جصوعة)كلمة،مشملانتيودتلقد

اطلتقد1كنلمانيوالواقع.(كوكبة)يستعلونكانوابالعسولكن

كلكانتوتد.الكتابةليطويلائموعلاستقدكنتأنبعدالاكوكبةكلصةملى

بتصحيحكونيتمشبولالدكتورقاموحين.أجنبيةبلغةالبدايةفيدراساتي

منبدلاكركبةكلةاستعمالينضلانهليكتب،السماهدليلكتابي

مجموعة.

(الصيادمجوعة)اسمأطلقتالسماءدليلوفيالساءبدانعكتابوفي

الاولالكتابعروفنجؤايالدكتورراجعوعندما.(الجباركوكبة)على

موضعبنكئرفيتستمعلالجبارة!لكن1فاخبرته،السببعنصالنى،متهما
برشارسوعن(الجباركلب)الاكبرالكلبعنقالتفالعرب.العربيالفلكفي
*"ترجةوميالصيادكلةاستمالفنملتولهذا،(الجباربى"صاوس)

الابثبية.

-بىضاوشنيوالبيروفىوالبيروالصوفيمانيكرنفد،برفاوسكليةأما

بالسين،بىساوصالانجليقيةباللغةتكتبومي.فينالحسنيممجمةالشين

فيمرجعلاولكن،كنيمساومةموقفمذايبدوقد.الحرفينفيالممجعةغير

لليه*سنند1انبكنالمربيةاللفة

المعاحمةطهتلىكرمالاهامةكلمات

ويشرحمامعجمهليزيانبنالاستاذيذكرما!ء،ء*!مثلكلمةان

انهاالقاركاءفر!يل!عيمعجمكلفيذكرماالنروريومن.جيدائرحا
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ما1ءوالتنجيمالفلكبينمجفرقولكي،!لمايعتبرلاالذيالتخجيمعلىتل
فها.افيكىفلاالآخرانالمعجمان

المعاجمتذكرمالاالسوداءالثقوبومعناما!،ء5ط-،محاهلأمئلوكلصة

الاخيرةوالدلانل،السبميناتمطلعمخذداشاعنهاالحديثكانلف.الثلانة

لاممالها"زيانبنالاستاذكلنعتبانلنايحئمناوسن.وجودماملىتدل

نكرهما2عدملىنحاصبهانفستعليعفلاك!طم!وكة!د!8كلعمااما

يفسممانراهأناولولنا.!وءحرفيالىيصللمالمطيوعم!جهلان
بذكر.لهماياتيانلاالآخرينالمعجينأنغير.الممجمبقيةينشرعندما

عنهاكنبتحين"مح!كص!ءعلىأطلقنهالذيالاسممرالنجوموأشباه

سخةالجدبالافقمجلةنشرتهصالفيوفىلك،الستيخاتأوائللياكئفتلما

اكتشالهكانوقد،الآنحنىفامضسافلكيالفزااليقلاالنجموشبه.م1964

وي!جقونالكونلفرابةيذملونالفلكيينجحلت،محيرةفلكيةاكتثافاتبداي!

للكلةاختصارمو*ولك!ىءالاجنبيوالاسم.فلوامرهمنكثيرتفسيرمن
.لاء!كز9لامحاكه*0،له!هص!اء6يلةلطوا

التيالستةفطالاصبهدابتسميتهماتستدقد*لهكا!النابضاتأط
البي!نمجلةفينشرتهمقالفيذلكوكان.الاكتشمافمذا!نفيهااعلن

،جداكثيفةنيوشونيةنجومميوالنابضات.م1968سنةالكويتية

وزنويقدر.النواةفيالالكتروندخلأندرجةالىالذراتفيهاافغغطت

الفلكيةالمحيراتمنومي.طنمائتيالنيوترونيالنجممنامعبالسنتمش

بالاصتنتاجالاعحعلىاو)باكتشافافتهتالتي،الاخيرةالعشرالسنواتلي

.السوداءالثقوب(القطعي

عأفيعنهاالتخافييمكنلاالفلكلملماءالحيرةالاكثنمافاتمذهان
صفر.مهمانلكيمصجم

للت!ريب:الثالثالمؤتمرالرهمايخاالللالمعجمينمستوي

لالياسالصريالقاموسأحدمما.عربياتجليقيقاموصانمكتبتيفي

ةالفاتقارنتوت.منلهرلاسماعيلالنهغةقاموسوالآخر،الياسانطون

منا!فناكنرانهعافوجدت،منهصاعليهاأحعلأنيمكنالنيالفلكية

مجموعةلينجم(.موالدبىان)أنمنهماتعىتالاقلملى.السابقينالمعجعين

الاسماءفىعمفحاتتسعالعريالقامرصنهايةوفي.الئورنيرموأو،الثور

فينا.المرءمنهايستفيدقدالفلكيةوالمسللحات
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.!صبءص!عبشكلماتاربعالماليللنعليمالغلكمصطلحاتميجمفيلجدو

13.المصريماالقاموسفيفجدبينصا.ؤالردفوالطاشوالفولالدبرانمى

،كلمة.38نجدالنهخةقاعرسوفي.لح!،فينالحسبهذينتبتدىءكلمة

:زيانبنمعمد؟اش!الامعجملينظرة

ءمؤتمق-التمريبيقرهمج!ملأسام!ايكونأنيمكن.مليهشوبمعجمانه

العلميةالحق!ئقبمض-يراجع.أنن*زبنالاستاندعننرصوننا1غير.المقبل

يصححها.و7-ثيهالواردة

-:يلىمانور!للتصحيحيدعوماعلىألامئلةومن

.(ابعيوق-)وليس(الالية)او(الجون)س-احبرالبابسلون

ودكربألتفصيلأملمةمذهثرحيجبم!ه!+العنقود-3،ط!.
واليناقيد،امروية.المبريةالمناقيدبين-الفرق

بح.قاوليسالمربسمتهاكماالمجرةمي!-"ا16الكلمة

منه،لجزءالكغتانأما."فقطالميزانمو"لمجومةاسم-123امهمةلا

كله.الميزانعلىالكفثيناسمفطلقأنصمحيحاوليس

المنانيسصوق!.فقطالاعخةسسكفىةعومجملا!مسط-!220برلدلممة

يعللقام!،..وليس*لهيه،لنيى7كااللجمموو!لمجوت!..آلصولي-يقولكمالاأينط

كلهما.المجمرعة-ملى

رالجبروني،صند،،لصوفي(الدلغين)مولهاالوحبدالاسم-كا288امل!ةكا-

.ملاربع!-النجومعلىيطلق(الصليب)و5الساءهـدليلفياستسلتهوكد

كل-المجصومة.علىوليس،فقطودلتاوجاماوبيتاالنا

اصطلإحهنا!وليبمى،الببىليجشةداميء!ئه34.0"،لكلمة

والبيروفي.لي-الموفيكذا.ضر1

:*العربي.العالمفيحديثاالفلكبشأنعمدرتالتيسالمعاجممذهاناظن

ةي!نقم!امخا1ىلمان،حال،،يةس.على.يغىى2.صحهوداتاذدكانت--مناد*اكريرولمست

أنفسهم.المماجمواضسواحنىفيهايحنارقد،اخرى

ضرالمؤ:بعاأ
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:أخريمشكلة

.المربيضعهالمالحديثةالاجخبيةالخرائطملىمربيةسصاء1منا!ان

فا.اللاتينيةالىالعربيةمنالاصماءترجمواالذينالمترحونون!مهالقد

منها؟موقفنامو

مثلا:ولننرب

كانوعندما.(العناق)المىبسمتهالاكيرالدبذكبمنالاوس!النجم

اللفةفيضلبساكانولما.العناقكلمةتعجبهلم،الاسممذاينرجم5سكالبجر،

الزمانذلكفيالوحيدةمل!لالغةميالعربيةاللفةأنبرككانولما،الصربية

ولكي.ميزارباللاتينيةوتلف!.المئزرموخر1ا!ااختارفف،الاقلعلى

الانسانبهيلفالذيالئوبانهاوقاللنافصرهمصنامافيالقارىءيلتبسلا

يثةالح!الفلكيةالاعلالسفيالآنررجتوت.قحةعربيةاونفالكلت.وسعله

؟(عناقا)(.اومئزرا)عنهمانقولفهل.(ارميق)تكتبهاكلهافاعمبحت

وكان،الدبمنالقريبلهالمجاورالآخرالشجماسم"هـسكاليجرغيروبالمئل

تلتبىلاولكي.!الالية)الىوغيرماالكلةتهق!جبهفلم(الجون)اسه

الدارجاسهاوأعمبح.الخروفمؤخرة.فيالدمنافهاتال،القارىءعلى

؟الجونأمالالية؟نستعلالكلتينفأي.*ءد)!الاجنبيةفيالآن

:الا!تراحةع!قم

يثبتأخد."وتخابمحدبعدمهوال!ربيالعالمفيالحديثالقلكعلم

أنهوحيث.الخربيةالحضارةمنمستدأصاسعلىلكن،المثقفينبينركافه1

جليةفلاهرةتبدوالتيالعربيلاوالمصطلحاتالاصماءمنبفيضجدامليء

الاسماهمذهتترصأنمنخوفامنادفان،نضطالحديثالفسبيالفلكفي
الممروفضكلهاعنبهايبتعدبئكلالعربيةاللغةالىالاعلالمربيةوالمسللحات

.النراتلي

فالممجم.مشكورةمحاولاتمجردصي.تكفيلاحالياالجاربةوالابحاث

مواقعفيوخبيرونالعربيالتراثفيخبيرونعلماءيضعهانيجببه!لموثوق

التراثمصهدفيرالملماءمؤلاءوجودفيهيتيسرمكافاأعرفولا.النجوم

العربي.

:الاقتراح

تنسيقمكتبمعفيقواتصالعلىتكون،الفرضلهذالجخةقؤسىانارى
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الاستفادةتتملكي،الاشكالمنب!ثكلامتببهذامرتبطةأو،يبالتمس

:أمئال،المجالمذاليالخبراءاللجنةمذهتضموان.معهالمت!اونينجهوىمن

ريضنارد5والدكتور،كنيديادوارد،والدكشور،كونينشبول،الدكترر

-:يلىكمامهشهاتكونوان."لورش

مرجعايكرن،عالمستوىملى4المركيةباللفةفلكيممجموفع-ا

والمحتسفين.منهمالهواة،المربالف!كيينمندبهمرئوقا

معه،ويتفقالربا!فيالتمريبتخسيقمكتبكلالترتيبجسيما-2

مصاجمالمؤتمراتهذهعلىسشمرضكانتاذا،التعريبمؤتساتمقدمند
اللجنة،تهالى،المؤتصىعلىعرضهاقبل،المما!ممذهتحولن1،فلكية

.تعديلاتمنيستلزمماوتجريوتقرمالتدرصها

باللغةلهصدركتابأيمراجمةاللجنةمذهاختصاعىمنيكون-3

الخعلةبحسبفيهالراردةوالمسللحاتالاسعاءوتصبح،الفلكعنالمربية

يحقو.ذلكنائرهو10الكتابمؤلفطلبانيا،بالطبعاتو.لديها6الموجود

صعهدمراجمةمنانهالكتابغلافعلىيكتبأنالترصو1المؤلفأوللناض

مؤسسةي1اوالمربعندالملوميخلشاريةالسورالجم!يةاربير!لاالعل!يالترا:
المراجعة،نوععلىهمكتبمايدلان6ويجب.لهاتابمةاللجخةمذهتكونخرى1

نوععلىيكتبمايدلن1يجبوحدماالفلكيةوالمسللحاتللاسماءكانتفاذا

علىينصن1يجبوحدماالقلكيةولمسللحاتللإسماءكانتفاذا،المراجعة

علىمذاذكريكونوقد.مملاالملميةالحقائقعنمسزولةقكونفلا،نلك

ويجب.نظرممفيالعليةقييمتهمنبرفعلانهعلىضرائهللقراءدافماامتابفلاف

لان،المراج!ةاللجنةعندالكتابفيهاصيمكثالتىالمدةتحدرانبالطبع
النظرويعرلونالعمليةمذهيملونوالكتابالنائرينتجعلطويلةمدةبقاءه

عنها.

الىوالسميالناثىءالفلكفيالقانةالفونىلثداردنكرتيميمذه

المربي.بالتراثربعله

القصد.دراءمنوالله
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ألافعكاسنينلقواالهيثمبناقطبيقاهمية

التمرعرمملى

صرصالح.د

ضوءائراقلكيفيهالهضابنيتعرض،القصرضوءلامعالة"لي

العلريقةناحبةمنأولا:ناحيتينمنمهيةالمقالةومذ..الارضملىالق!ر

يانيةفينكوانينفيهاطبقوالتيملكيفيةمذهلاكثشاتالهيثمابناتبعهاالتي

.راتاشلبيثاالعلياالاجرامملى

صطحعلبيعةمنالهيئمابنالبهاقوعلالثيالنثائجفاحيةمن،ثافيا
كانت.النثانجقلكالىأدتالتيالمباضرةفيرالطريقةمنبالرفيالقمر

فعلتالتيأر!مطونظسةبحسبللسفياتحدسداتحددالعلويةالاجرامعلببعة

ماعالمو1والفسادالكونعالم:مطلقااخثلافامختلفينحينينالىالكون

والعالم،الارب!ةالاوليةال!ناصمنمكونالنفبردافممالمومو،القصرقحت

منعرمنمكونبافهالسفليالعالمعنيتميزي!لاالقمرلوقماأوالملوي

الارضية.كعةالارصنلمناعرحومريااختلالايخشلفخاسى

بحسب،القرصعلحكان3وفيرالارسطوتالطببعةفلاسفةرأيلي

اذا،المصتولةالكروية6كالمرأسقولاكرويا،تكونهالتىالمادة!لبيعة

طبقااي،المصقولةالمرآةسنالضوءينهكسكصاالارضالىينمكسفضرؤه

الهندسيالبرمانملىنشدباسالببنانهالهيثمابناما.الانعكاسلقوانين

منلنورهالغعسداد!تساكيفيةكلتنطبقلاالافمكاسكوانينبأنوالمشامدة

.ة1المركسطحمصقولاليسسعلحهانا،الارضعلىاثراقهوالدسى

ليؤكدهويعودالمقالةمذهليالقمرصعلحعلبيمةعنالهثمابنيوحيهوما

افهمو،،التصروجهفيالذيالافرمانيةفي،ومي،لاحقةمقالةفيعراحة

مذاوفي.،الباقيةالكواكبلجومرجيعمخالفالقصرجومروان"كثيف

تحتماعالمفيهينفصمالذيللكونالارسطويللتصورالاقلعلىضمنيتشكيك

القس.لوىمامالممنالف!ر
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واستعملتلتنتوالتيللنباثالعربيةالاسماء

الارضليالنباتعلماءعليهايتعارفملميةأصماء

الدحمور

(1)سنكر!نلىيرمعمد

بمضهامنوالبمدالقربفيوطبقاتوأنسابوالقابأساءللنباتات

التصنيففيمبادىءنلكليمتبعينالنباتعدماءمدهعلىتمارفوت،ىف!بلا

ذلكعلىيتففون3و.الالغابصياطةفيوطسقاللتسيةسا1ووالثقسيم

يبالسوالنباتيالعالم،،لينيوس،منذالفرببلادفياتترالمزوالابحا:عبر
والطبفاتوألانسل!الاساءصالالفابتلكالملعاءأولئكفسنوتد.الممضهور

وضعوبهموألوانهملغاتهماختلفتولويمرفونها،ومرصوماتهممعنفاتمفي

.أخرىالىقريلامنأحياناوتفاوتهالهاالمحليةالاصماءاخثلافرفميعرفوفهما

صعينئمكلالمتخسيئأولئكاذمانإلىتداعىالمينالاسمذلكلفدماواذا

اعطيماواذا.مليهيختلفونلا،3الاذلكعليهيدلالذيالخبماتلذلك

الاصمنفسالىوع!لوالتعخيفهالخباتيةالطرافقبسنصلواانوسشلوالهم

تصنيفأعرلدفتيهبينيضمالذيالملمأما.ولغاتهماصقاعهماختلفتولو

.!الأ+ء*هحه"،*8النباتيالصقسيمملماصمعلبهفيعللقالنباتاتوتسصية

بأنهالملماق(**ض4!ح4له!لأء+4ء963،8)البريطانيانالمحالمانمرفولقد

وفوانينه.و!لرفهومبادنهقواعدهذلكفيباالشصنيفبرسالذيالمدم
واختلافهالتشابههاتبعاالنباتاتشتيبعلىالراتعليالتقسيممذاوكمتد

القرابيةالملاقاتذاتالطبيعيةالوحداتالىقكونما،قربتا!حوفيالنباتي

عنخاسةنباكبةبتسباتالرحداتمذهوتسص.الآخروالب!ضبعضهابين

.لولو+*!ره!81ح،د*3فالميةم!ينةأ!سستطبيىطريى

!ط+حف!"ه*هممعه"فلأ488"!هب!3مذاللنباتالحالميالانسابنظامويتألف

كثرةلمدىتبعاعرتبة23و8بينماتتراوحتتغعىاوتقيدقدمراتبمن

بان!نالافظامسلسلةويعكن.قلفو1المجومةليوالنايقوالتباينالاختلات

والانكليزية،واللاتينيةالمربيةباللغاتسيوردوالدي:الثالىالجدولمب!مدا

تلكملىثلوالتي،الخاصةالاصعللاحيةالنهاكاتأيشافيهستوردوالذي

المراكب.

بدسشق.القاطةدالارانىالجافةالناطئلدراساتالربيرالركقحلبجلاصة-1
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با!تجوم،لجدول!لياليهاالاشارةتمتوالتيالباقيةالخباتيةاما،المجصوعات

الظبقة-+بعد؟ودلكفقطالا!عللاحاسختصارلهايوضعانما.معينةنهاية!افلصي

.!هـ+سوالاخشعمارقطاععلىتدل3ح+.نالإختصار.مباضءتعظمهاالنح

عشف.ملىتل

الانسابفظاممراتبكلاصتعمالالنباتيعلىانوملةلاوليبدووت

يفتحآالنظامذ؟أنعقا"ولاو،معيننباتيعنف-أو.نوعمذا-.للدلاله"على.

اختياروان،المعقدةالقزابيةالمجموعاتتوجدحيثالتفصيليةلل!راطماتالمجال

إلمجموعةوغنىش!قيدم!ىرعلىيعتمداذن(الاصاديةغير)المساعدةاتفالمرعد

الدراصة.موضىالنباتية

المثهورون.وممالمربمرنيمل..مومخانفسهيطرجالذيوالسؤال

سبيلعلىيمنمهاوافشاءالنباتفساب9خيولهموأنساببأنسابهمبالامتمام

المرإتبأنالا،نممالسؤالمذامكوالجو)ب.؟فاكبر1كبرمجمومةالالممال

والانواعوالاجناسبالفصائلاليومالمعروفةالاساسيةالمراتبميمرنوماالتق

والجالهةاويةالصحىللمناعلقالنباتيةالمجموعاتباتنلكي!للوت.والنروب

نسبيا-منكبيربعدمئلة.+4!كاهالنباتيةالمجوعاتمذءاناي،بسيطة

الاحناسمنقليلب!ددمثلةة!حنيفصيلةكلأنالا،"!ل!ف،زح5كاالفصائل

والملحية.الجافةبالمخاعلئشمديدة،التخصعىالفصائلبعضعداما،رالانولع

قنتمىمهامةفراعا1تضم-التىالحمضنباتاتمجوعة،المجوماتمذهومن،

ص!طصه.حفىححءنه،،5(ميةاالرمر)بيحيةربالقوفةلممرا.للفصيلةمجوصافي

والرفلوالخضوالرويثةوالقطفوالخيتون(1)الرمثالافواعمقهومن

والحافيوالطحصاءوالنمعر،نوالخذرافوالفسسادوال!سوالفذاموثاوالى

3-والعجواوالخريطوالاضيطوالمننلوانوالخريزيوالمشخانوالعجرم

والدعاعلثليثواضلحروالاضنانوا.لقضقافىواالضقاصلفولانوانوالشروا

أنواعاتضمالتىالمرارنباتاتمجموعةايضاالمجموعاتمذهومن.وايسوإدة

والقيعومالشيحمثلحى!؟*ءة3"ءالمركيةالفعيلة،الىتنتمييةاووصحىجفافية

الكحلمقالعلياتمجموعةثمكاوالجثجاثواليروروالمر)روالقويصيمة-

الكحلية.الفصيلةالىتخنميالنيوالكحالةيقاءروالقوالفبشاءوامحيلاءوالكحلاكل

واليهقوالصفارفىالشقارىتضمالتىالحرتمجموعةثم،ح!محثة"!صه!

!لمنرانتحتاما!نشرهالذيالكثابفيالافراعلهذهاللاتيخيةالالهاءقىاجبغ-؟

بجامعةالمطبوع،السوريةالجفاف*وشديدةالجافةالمنا!لقومرلمىونباتاتبنات

مجل!اللم!انمنعشروالسادسر!نعالظلتالمجلدموكفملك"في1"977عامللأحلب

.المن!بنيتسس؟التيالمىكي
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مذهكلوتنتص.والخافجوالخفجوالنجمةوالغراءيراءوالشوالاسليح

مذهومن.اش،!دححكة3"ءالصليبيةالفصيلةباسمالم!روفةالفصيلةالىالحرف

والدمفةالدم!اءلهضموالتى!!!ح!ت!عحظالدمافيمجموعةايضاالمجعومات
ومجموعةالبقلمجمومةمثلاخرىمجصوعاتاليربعرفكا.والقرنوة

...الخ،الخلةومجعوعةالعفماهومجموعةبادالق

العربيةالبواديفيعاشمنيلاحظهللشسميةخاع!انظاماالمربعلوركما

:ف،عتخصعىاسموالثافيعاماسمالاولالاسم،باصينالامرابالنباتفيمرف

المرارمولوح"ة،،،3ه!اك!"!!كض"وثاالروالحمضمي"،ءإلهسذ+ءىء،ء8إء3

.القيصوم

والذيالحد!ث،لافىء*ذ!*8*!هل!ح،!!د!حالثنائيةالتسعيةفظامشحتاما

كلىط!يف،ة!يالفبيةالمسالمراجعوفي،الباديةاعرابعندثاره1نتلمس

ذاتهبححدومو)،!مح+اهل!الجنساصالاوليشير،متلازميهطاصينفبات

النظاآمذاتطبيقويرتبط.الخوعامممالىالثانييشيربينما،(مربيةكلمة

.،ط!عد!!ح!دعلينه!السويديالنباتيالعالمباسم

وقد،أحيانافكامةمنالتسميةقخلولاوقد،وملمفنالنباتوقسية

الشسس(دوار)الشسمىعبادفنباتزلهفى!!!7ءوصسفيةمذهتكون
تعخيوالشي،ء+اللاتينيةالكلمةمناسهاششققد+ءأذ!!،8!مك!"*!هل!

اشتقفقد+د!ةإء،!7البرسيكمأسا،حوليقعنيوالتىةم!لو6وكذلكثسمى

6!عاظه"وانفلاثةتمخي"!ع6اناذبارزةشكليةعفةمنفيهالجنساس

مركبة.ثلاثيةأوراقايمتلكالبرصيمجنسأنالىاضارةمذاوفي،ورقةتمني
للواعلنالتاريخيةأوالجغرافيةالاصماءالجنسلاسمالاضشقاقمصادرومن

(الحجازيالبرصيمأوالقتاوالفصفصة)فالنصة.الخباتفيهاوحدالتي

ى!حاوس*،،حولمن4ءكهةح"95اللاتينىجنسهااسماش!قاقتم!ق
جنسهاصماضتقاقغفقد"طاة!4!الجرازأمالمايرانفيالقديةالممالك

أصاءمنأحيافاالجنساسماثتقاققمقدبل.اليمنفيعدنمناللاتيني
اسممناشتقاقهتمقد2ء"!طرعفنبات،التاريخفيالشهيراتالملكاتبعغى

أرتبينمناسمهاثمثقاقكأثقدالشيحجنسأما،الزباءالمربيةتمرملكة

النباقيالجنساسيشتقوتدكما.القديمالتاريخفيالموعململكاتاحدى

لاجناسبالنسبةالحالموكا،الماضيليالنباتعلىتلكانتلاشينيةكلصةمن

(الخرعلال)والشوفان،+له!ذإءطالليلموحثميشة+ء3،ءههل7"الشير

أجناسصماء1منكثيراضتقاقغكما.طة"ى+والكتان،م!د!!
والارى،ول6ول3+ءإةطيلونابو:يليماه!مومن.العربمةاللفةمنالنبات

تسنعملتو،لتيالمثهورةالعربجزيرةفباتاتمننباتموالذيءد!
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النباتاتاشهرمنموالذيصلمول(الصبر)الالوىو،الوصاتلحشوئمارها

!،)!،ة(الماقول)لحاجوا،بيةالصيرةلجزاوحخوبةصوقعلسةيىلجزالعلبية

يرتفعحيثالجانةالمناطقفيتنتنرالتيالثوكبةالنباتاتمنمووالذي

،.الصمغأئمجارمنموالديءلهة،"ء،د!!،!والكاكنج،الارفيالماءمنسوب

والقصب،المعمرةالبريةالشامنباتاتمنموالذي!اك!هل+(اللوف)والاروم
القاتكلمةكافتوان،القاتو1،ايحن)ثمجارسنموالذيماح!م6!

موي!ل؟كه،ةم!"ءحوالقنب.ءإةءيهحوالقاقلي،(1)حبشيةأعلاح*3"

كلء!ح4!ض(الشفلحاوالكبرأوالقبار،المشهورةاللحائيةالاليافنباتاتمن

مووالذيلههـكل!هحوالغسط،وفةالمعسالخضارمنموومذكهحه؟هحوالقلقاس

والكراكم،الم!روفةالتوابلمنوموح!هل"ة"لو+والك!ون،الطيباموادمن

والكهـثوت،اليهمنفيالمعروفةالبنثجرةوهيحه!عموالقهوة،ح!هل3م!لهد

والدامية،المحمويياتفصيلةسنطفيلىنباتوموكهم!حع!ك!ح(كثرفى)

،العربجزيىةفيالسامةالنباتاتاشهرمنميوالتىءآ+ءه!(الفلقي)

السوسن()والارساء،تهامةفخيلمنمووءه!هل"(ح+!!صطول+)والدوم

القرعىالنباتومي"!له!ط(اللوت)والليفاءرهحل!ك!3*ة"!هل+والياسين،،!مم

(السرح)والمروة!الاسضحمامفيتسنععلليفةئعرتهمنتشخرجالذيالمفترش

لصندلوا،"!3!لهه!كق(لعبهرا)لنرجسوا،همم!ثكءلموزوا،ءله!ء!ول

3ولإش(العنصل)والاسقيلمك!هءح)+له!ىء3أ،3عفرانالقو+ى،!م!ء3

والعضراء،المعروتوالتلوينىالزيتيالمحصولوهوحء+4!+!كوالقرطم

والسنى،ححء485!هل+السكروقصب،3ء،!ضعوالسب!نخ،.هكه!"ء!
والسرادة،الانسانفيالشديدالاسهالنباتاتتحدثالتى!ح"!ض!رم!"ء3-

الحص()الهخديوالتمر،التربةملوحةعلىانراعهاتلالنىمهمحص!3
والشسفاس،الممروفالمنعشالمثروبلتحضيرثعارهتستعولالذيكهـ!ش"!"

علىيدلشركيصلببينوعومو!إإةءوالصلة،"ء*،ءىحء(الكماة)
منرهوء،"،ء،!نجبيلوالق،العربةيىجزش!الفيالرمليةالمراعيتمور

.ءمحه!ي"والاشة،العلبيةالنباتات

تعدامابل،النباتفيالجنصىاسماءالىالعىبيةالاسماءدخوليقتعرول

يلى:ماالانواعمذهأساءومن"الانواعأسماءمنكئيرالى

4ح"شم!!!!ق!صلوا،8ك!حءحول،،ء+هلهلىليسوالوح"حة!اءلاء!السيال

واللبخلو+!شك!!،ء)والقفل،الصربيرةجقفيال!خاةنباتاتمن3و

اليئسللانلبلشللميلاد1369عامالينليللزراعةالتاتاسنيرادتم-؟
الهخد.وافريقيامنالنباتيللاصتيرادب!شاتارولاللى
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ال!منهمام!و-(ءأىء،ص!الفوفلىونيةقىثجرة،مهيوم!ةل!،يكلهم!ا
البضاتين-*أصاتذةحاروقد.ح!ح!!ة"والليون!!!!هل+هلكم*ء"!ء

الحضهات!نوعتسميةفيالعشرينقرنناوفيجاسماتظلحل!ىبية-فيالسرب
ومنم،البل!يالليون8سمامنفنهمكدمةحفىسه(ي1ءةرـهكء"3*+رة،8إ!!

اذمانهم،!كلنوفاب،البنز-ميرالليونخرصن1وسمله،-،لمالحالليمون-سماهعن

كنصة!وانبلا،لعرييةلومياءكلةمنجاء.تالملمى.!ذ+ى(!،ةحا*لخوغاصمأن

ليى،و..المىبيةليمك!صةجاءتت،ا!ني)النوععلىلدت-.ةيالانكليق-ط!حء
الافواعإساءومن.بي.س!لاالنباقىالعلىترإثنااحيلكللامميةهذاكاعبىةفي

والمقل-ج!م!!ء+ى+ح8+*آصالكاثوواللغة-المرببةالمششقة-من

والز!كرسور،،ء!ءة"!ي"هل6الم!ومسك،لهثط!!صء4ءة++ءح
جبالأشجارنم"وملديا-ح"،ةع94،*كهلغرفاو،ى!89!مهلكصهكيول

العهمبيةالبوادينباتاتمنومي43ء8!خه،ءإءفوالحارة،ليمن9ومسر

عنمبارةصوالذيماهـهكاحة)ء*6ءكاكاء!واللبلاب،للرعيتعلحلاالثي-الخثنة

-!!هل!2!م!،!!"حوالمقى،بالعسيرةوجزمعرفييزرعسصترشقرنينبات

-اليمنجبالليويوجدالحملاقةالصبارياتالذيها.يشبهينيبللا،،تابنلا،ومو

والجلاب،الخباقي،النف!مننوعلافتاج،يصلحانهحديثاوجدوايذي

الطبية،النباتاتمنوميل!3ءني!مكا!6والكبابة،،"ء8+"ء!-ؤعثه!!

بالحلاوةةضومحلا.،إهين...تختلطفاكهةومي-!ثع!!ك!هوو!يوالقراصعة.

والمطب،الاغانيبعمىعبر.وخلدتالتاريخفيحلبمديمنة-بهإ،اشتهرت

السودىالقعلرقعليهوتعلمالكرزاصولمن-موالندي!د!+له!!6ء،مطم!

المناطقأمابمنومرقا8!حل"7+!!ءوالحرمل،الجيسةالكوزعنات1

المربيرةجقفيومكيريسوصنعاءالطائف!حتىالامنىنم-دتتببةس!لاالبافة-

-بمضى-فيأحيانايسشعملومو،العربيالمفرباقطاركللييضا-9،يوحدومو!

لم،!حم!ء،هكء9والصفصلف،س!ع!*كيءفىسابي-رلاو،الطبيةالاخرانى

لقسيهمة-ا3لادواسنمووال3!!!حمولول*لفواومهههـ!إء!،!5ةلسودوا

..الثعلبوداءالجنبلوجعتستمولكانتالتي

واسمالجنساب.أخذتت-نباتاتمنابهفانومقهماتهيكالىوبالاتمافة

ن1كملا."*مصء*ء+،مء*للركأبالخسبةالحال0هوكاالمربيةاللخةمنالنوع

زنبقية،جميلةرائحةعلىللدلالةعربينىاسمأعليقدالاخرىالنباتاتيمنى

نابل.،رهحى+!ء+6!ح(فبقيالقالياسمين)الفللخباتكاالحالهوكا

العلميةالتسميةأينادخلتالتيشوبىسقالاندلسيةالكلصاتض!بمناد

الذي!!!لهص6النلينيالبلوطلنوعبالنسبةنلكيلاح!كماللنبات

النباتعلاءونسبكا.والاتل!سللميربالسلاحليةالمناعلقفيينتشر

عحي،،-النرعإسمأخذةالعنبجقيىةالىالخباتاتمنكثيراالتقسيهي

كل3ء"-8-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الق!راو.ههلء،!ع!ههء"،ذ!ءالعربيللنفلبالنشةالحالموكصام!ذط!3!

الخبازيمثلالمعريالقطرالىاو،كاءحول+له!عف!"السوريكالقيقبالسوري

الحالموكاالعربيةالصحارىبعنيالىأو،!فى،كلء!*إءمهالمصرية

بعضالىالنباتاتبعنىنممبتكما.!*!!السينائيللقبأبالنسبة

المكرمة،مكةالىنسبتوالتي!ضك،!+ءحص"8مثلالهامةال!ربيةالمدن

القامرةءمدينةالىنسبتالتى!!لوء9!!!ك)6ء"ء!!القاهريةوالغفعاء

والبرسيم،حلبالىنسبوإلذي!ة"!هل!إمدلمك!ص!الحلبيوالمخوبر
ية.ا.لاسكندرالىفسبوالذي"3ة؟ء؟ةى+ء!ء+!"!ش!حل+(المعري)الاسكندري

بالنسبةالهـالموكماالمربيةالانهار.بعنىالالنباتاتبمضنسبتكما

النيليةللعلرفاءبالنسبةو1!!!كاءلحهء!3ء،!عءالفراقيللحور

التسعيةفيالموبيةالكلماتادخلواالذينالنباتيينالملاءأوانلومن

ةث!بلااعنساءحد9كانالذي،"ء!6)،!!هـفورسكالالمالمكانللشباتالملية

فرودوبككالدنسملكتوصياتعلىبناء،وفدتالتيالدافعركيةالمنصبة

تلكمن،فورسكال"يصدولم..م1762لياليمنالىهـيخبومر"ئاصةبى،الخاسى

.م1763)يوليو(تموز11فياليمخيلا)1(يىيممدينةفينحبهقنىحيثالرحلة

القرننهايةولي.عاماعثرباثخيذلكبمدأعمالهرم!نب،كارستنءوقنم

النباتبةبالانواعالامتعامبمتابعة،شوينفورث"قام(م1889)عشرالتاصع

طبعواليئافىوالجزمعرلنباتاتالعربيةالاسماءاسماهكتاباوألفالمربية

ذلك.بمدالبمثاتقتابضوقد.م1912عامبىلينلي

لاسماءال!ربيةءاس!الاو،زاخربالمسلجزيرةالنباتىالملىالتراثان

كنوزصنللكشفب1والدالهمةالمربالمحققينعنتحتاجكثنةالنباتات

النباتعلاءوعلى.القارمةالععميةللاجيالالاميةغاسةفيوتعريبيةعلمية

والمشتقللنباتال!لعيالاصماسشمالعلىيصرواانالخباتعلومومدرسيالعرب

حاولوان،!حن!أنوللثساثتنلهرأنللاصالةادعىفهذا،عربيأصلمن

مخالفتهرفمالاسماءمذهمنالتخلعىاليومالنبلاتعلاءمنالمشسبينبعض

النباتي.للشقسيمال!وليةالمؤفمراتأفرتهلما

الغنيةالمناطقمناليئفيتعزوبينبينهاالمشدةوالمخاعلئيىجمن!لتةك!ثبر-؟
النباتية.اعبالاني
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وفلايج!ح
الثقديم

المؤقصعنعامةمملومات

المؤتعرليالمشاركون

الانتتاححفلكلمات

!ريةمليمعصدالدكتورحلبعامعةرنيسكلمة

الجععيةورنيسالعربىالعلميالتراثممهدمديركلصة

الماغوكلخالدالدكتورالعلومفيلنارالسوربة

ضعادةالكريمعبدالدكتورالمشاركينالباحنينكلمة

المؤتمرتوصميات

الابحاث

الهجريعشرالخاسبالقرنالمتملقةالابحإفي

الهجريعثرالخاصالقرنذكرىفيالهجريماالتقويمجذور

التونجيمعمدالدكتور

الهجريعشرالخاسىالقرنفيواليليلاالتربويةوةحباتنا

جعالربدقات!مألا

العربيالرسولمجرةفيالحربيوالخداعالتمويه

خياطةعليمعمدالاستاذ

لورشريتشاردالدكتورالقبلةجهةلمعرفةالمستخدمةالادواتبمنى

مطلقشاكرالدك!ورالحضارةاغناءنيالمربر

الشمبيةالمداواةفياثان!ةالاخعلاءلتسحيحالنبوةهدي

النهـميصنانممعمودالدكتور

شناابنحولقدورالتيالابحاث

التونجيمعدالدكتورالص!فيالعربيالعلبوانرسيخاابن

الانسانيةالاي!اتعنالكليةالمضاررفع

البابازهيرمعمدال!كتورالطبيةسيخاابنرسائلىاحلىعنالغطاءرفع

تامرمارفالدكتورسيناابنآفاقفيجولة
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الدايةلهايزالدكتوريب!علاالادبفيواثرهالسينويالنفسعلم

الغالليصلاع"ابدينالاصتاذالنفسيالعلبراثسينماابن

فمعالةالكريمعبدالدكتورالعلبببسيناابن

فمعاله!كمالالصيدليسبناابنمشدوالمصرفةالحياةحوللمحات

عينتابيلهؤادمعمدالاستاذالاسلامير!بعوبر!لافخرسيناابن

لهاخوريمعمودالاستاذصيخاانجاسيرة

!طايةسلمانالدكتورالطبيةالاراجيق

علا-مثمانحسنالاستاقسيناامجنعفوالتربويةالنفسيهالافكار

نمميسناظم7معمودالدكتوروابمانهولسانهسيناابناوعلان

المامهالابحا:

الافبيليالحريريقاصم!ناللهلبالابعارمةونقالافكارنهاية

الامامحسانالدكتورالبغدادي

العربعندالعلبيةالملومتفمفيودورهحلبفيالبيمارصتان

حريتانيمععودالاممتاذ

صحتهـموحف!بيمموتوالصبيانوالاطفالالحبالىس!اسة

العراقيالبلديمحدبنواحمدنيالقيرواارالجقبنأحع!بين

حمادةعمرحسينالاسقاذ

زاعورأكلالدكتورةبر!لاالاطباءعندالينوفليفة

غانممعمودصلاحالدكتورالعربيةالمصادرفيالظفرةوصمف

النفيمىابنالىاصحقابنمنالعينيةالملتحةحكةفينظرات

فانممؤش!الدكتور

القيروانيارالبنبنلاحعد3وتبيرالصبيانممياصةكتابلي

منصربنفاروقالدحمور

يعيىنوالالدكتورةالعربيةالمصادرنيالحولوصف

الجافلىعندالحيوانفيالجنسيةوالفىافقالتخاصليالسلوك

السبعمووانمعمدالدكتور

السميرالرزاقعبدالدكتورالاصلاميالمعرفيالبيطسيالطبشقدم

بدرالرحيمعبدالدكتورالفلكبملمخاعىاقتراح

القمرجرمعلىالانحكاسلقوانينسيناابنتطبيقاهمية

عمرصالحالدكتور

ينعارتعلميةاسصاءوا!مشملتلننتوالتيللنباتالعربيةالاسصاء

سنكر!نلىيرمجمدالدكتورالارضقالنباتعلماءعليها
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